
 

 

Date: 14-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 47408 

2 Total No. of samples sent 47408 

3 Total No. of patients tested positive till date 1935 

4 Total No. of patients tested negative 42425 

5 Results Awaited 3048 

6 No. of patients cured 223 

7 Active cases 1680 

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 14th May 2020-   11 

 
District Number 

of cases 

Source of Infection 

outside Punjab 

Others Remarks 

Ludhiana 03 ----- 1 Contact of positive 

Case. 2 New Cases 

----- 

Patiala 01 1 * New Case ----- ----- 

Jalandhar 07 ----- 6 Contact of Positive 

Case 1 new case 

----- 

On 14th 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- 23 (Patiala-8, Pathankot-3, Mansa- 3, Jalandhar-9 

• 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 205 167 33 5 

3. Tarn Taran 158 158 0 0 

4. Ludhiana 151 137 8 6 

5. Gurdaspur 122 121 0 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 102 42 57 3 

8. Patiala 100 74 24 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 23 9 0 

20. Pathankot 29 14 14 1 

21. Kapurthala 27 23 2 2 

22. Barnala 21 19 1 1 

 Total 1935 1680 223 32 

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



 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CM GIVES GO-AHEAD TO TINY/COTTAGE INDUSTRIES IN LUDHIANA TO 

RESUME OPERATIONS   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-gives-go-ahead-tinycottage-industries-

ludhiana-resume-operations   

2. Strict action taken against Police personnel involved in Drug trafficking: Sidhu   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/strict-action-taken-against-police-personnel-involved-drug-

trafficking-sidhu  

3. VC PAU HANDS OVER CHEQUE WORTH RS.72.56 LAKH ON BEHALF OF PAU STAFF 

TO FOOD & CIVIL SUPPLIES MINISTER FOR CM RELIEF FUND COVID-19 

 http://diprpunjab.gov.in/?q=content/vc-pau-hands-over-cheque-worth-rs7256-lakh-behalf-

pau-staff-food-civil-supplies-minister-0 

4. Punjab Government issues advisory for quarantine of returnees from outside the country 

asymptomatic contacts in the hotel/private facilities  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/hoteladv/ 

5. The food shops especially halwai shops which remained closed in the lockdown in last 50 days 

due to #COVID19 have been asked to destroy whole of the old, stale and putrefied food material. 

Also the packaged food stuff where the expiry date has crossed has also been ordered to be 

destroyed.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561669447462496&id=1412317599064359  

6. While ruling out extension in the contract of liquor vends beyond March 31, 2020, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh has announced that the state government would, in line with 

the Finance Department’s recommendation, provide adjustments to the licensees for losses 

incurred for the lockdown period, from March 23 to May 6, 2020. The Chief Minister has 

constituted a three-member Committee of senior officers to assess the actual loss resulting from 

closure of liquor vends amid COVID-19.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561754640787310&id=1412317599064359 

7. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has been facilitating return of 

migrants to their native states. Till now more than 90 trains have left from Punjab taking 

1,10,000 migrants to their states. State government has spent more than ₹6 Cr to fund movement 

of these migrants till now. 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561780630784711&id=1412317599064359 

8.  Expressing disappointment at the Centre’s failure to address the humanitarian crisis resulting 

from the lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh said immediate intervention in the 

unorganised labour sector should have been a top priority in the fiscal relief package, the first 

tranche of which was announced by Union Finance Minister Niramala Sitharaman.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561831987446242&id=1412317599064359 

9. State of Punjab has completed testing of 41849 people as on 13th May, 2020. The state has 

increased its testing per million figures to 1392 per day as on 13th May, 2020. This is better 

than the national average of 1243 tests per million per day. This was disclosed Health & Family 

Welfare Minister, Balbir Singh Sidhu. The Minister said that Punjab has followed an effective 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

approach towards testing in the state. The state has formulated its testing strategy in consultation 

with medical experts from the state, experts from Centre for Policy Research, New Delhi and 

Johns Hopkins University, USA.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561784234117684&id=1412317599064359 

10. The Government agencies and private Traders have procured 1,32,186 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 29th day of procurement. The Government agencies procured 1,30,838 MT of 

wheat 1,348 MT has been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561867077442733&id=1412317599064359  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561784234117684&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561867077442733&id=1412317599064359


 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 13/05/2020 to 2:00 PM 14/05/2020) 

 

S.N. Post with link  

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


 

1 ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ #ਕੋਜਵਡ19 ਕਾਰਨ ਜਿਛਲੇ 50 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਿੁਰਾਣੇ ਅਤ ੇਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦ ਿੁੁੱਿ 

ਚੁੁੱਕੇ ਡੁੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 

The food shops especially halwai shops which remained closed in the lockdown in 

last 50 days due to #COVID19 have been asked to destroy whole of the old, stale 

and putrefied food material. Also the packaged food stuff where the expiry date 

has crossed has also been ordered to be destroyed. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561669447462496&id=14123175990643
59  

2 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਜਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561670300795744&id=14123175990643
59  

3 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਜਕਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦ ਜਵੁੱਚ 31 ਿਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ ੰ ਰੁੱਦ ਕਰਜਦਆਂ ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ 

ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਵੁੱਤ ਜਵਭਾਿ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਜਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਿਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਵਸਥਾ 

ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏਿੀ। ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਤੰਨ ਿੈਂਬਰੀ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਿਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਜਵਡ-

19 ਦਰਜਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਜਹਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਏਿੀ। 
While ruling out extension in the contract of liquor vends beyond March 31, 2020, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh has announced that the state government would, in 
line with the Finance Department’s recommendation, provide adjustments to the 
licensees for losses incurred for the lockdown period, from March 23 to May 6, 2020. The 
Chief Minister has constituted a three-member Committee of senior officers to assess the 
actual loss resulting from closure of liquor vends amid COVID-19. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561754640787310&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=984747871982535&id=631211620669497  

4 || 13 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

|| May 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=877286462784975&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=877291079451180&id=631211620669497  

5 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੁਜਹੰਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 90 ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱਲ 1,10,000 ਿਰਵਾਸੀ 

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ 

ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has been 

facilitating return of migrants to their native states. Till now more than 90 trains 

have left from Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. State government 

has spent more than ₹6 Cr to fund movement of these migrants till now. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561780630784711&id=14123175990643
59  
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6 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਿਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨ ੰ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਜਵੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਿੀ ’ਤੇ ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਵੁੱਤ ਿੰਤਰੀ ਜਨਰਿਲਾ ਸੀਤਾਰਿਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਐਲਾਨੇ 

ਿਜਹਲੇ ਆਰਜਥਕ ਿੈਕੇਜ ਜਵੁੱਚ ਿੈਰ-ਸੰਿਜਠਤ ਸੈਕਟਰ ਜਵੁੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

Expressing disappointment at the Centre’s failure to address the humanitarian 

crisis resulting from the lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh said 

immediate intervention in the unorganised labour sector should have been a top 

priority in the fiscal relief package, the first tranche of which was announced by 

Union Finance Minister Niramala Sitharaman. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561831987446242&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=984815171975805&id=631211620669497  

7 ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ 13 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ 41849 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ। ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ 

ਸੰਜਖਆ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇ1392 ਟੈਸਟ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਿੀਲੀਅਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਿੀ ਔਸਤ 

ਦੇ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਜਿਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਿਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 

ਿੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੁੱਧ  ਨੇ ਜਦੁੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਿੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਜਟੰਿ ਲਈ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਹੰੁਚ 

ਅਿਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਸ ਬੇ ਨੇ ਆਿਣੀ ਟੈਸਜਟੰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਜਲਸੀ 

ਜਰਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਜਦੁੱਲੀ ਅਤ ੇਜੋਹਨਸ ਹੋਿਜਕਨਸ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਯ ਐਸਏ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਜਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

State of Punjab has completed testing of 41849 people as on 13th May, 2020. 

The state has increased its testing per million figures to 1392 per day as on 13th 

May, 2020. This is better than the national average of 1243 tests per million per 

day. This was disclosed Health & Family Welfare Minister, Balbir Singh Sidhu. 

The Minister said that Punjab has followed an effective approach towards testing 

in the state. The state has formulated its testing strategy in consultation with 

medical experts from the state, experts from Centre for Policy Research, New 

Delhi and Johns Hopkins University, USA. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561784234117684&id=14123175990643
59  

8 ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 29ਵੇਂ ਜਦਨ 1,32,186 ਿੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਜਸ 

ਜਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  1,30,838 ਿੀਜਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  1,348 ਿੀਜਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 1,32,186 metric 

tonnes of wheat in Punjab on 29th day of procurement. The Government agencies 

procured 1,30,838 MT of wheat 1,348 MT has been procured by the private 

traders (arhtyias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561867077442733&id=14123175990643
59  

9 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ

ਜਬਨਾਂ ਲੁੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਿਰਕਾਂ ਨ ੰ ਹੋਟਲਾਂ / ਜਨੁੱਜੀ ਫੈਸਲੀਟੀਜ਼ ਜਵੁੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਿਏ।  

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government issues advisory 

regarding #quarantine of returnees from outside the country asymptomatic 

contacts in the hotel/private facilities. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562193887410052&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561831987446242&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2561831987446242&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562193887410052&id=1412317599064359


 

10 ਿੰਜਾਬ ਜਵਜੀਲੈਂਸ ਜਬਊਰੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ -2, ਲੋਕ ਜਨਰਿਾਣ ਜਵਭਾਿ, ਜਜਲਾ 

ਬਜਠੰਡਾ ਜਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜ ਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨ ੰ ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈਜਦਆਂ ਰੰਿੇ ਹੁੱਥੀਂ ਜਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸੇ ਕੇਸ ਜਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਦ ਜੇ ਜੇ.ਈ ਜਖਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਕੁੱਦਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

State Vigilance Bureau has arrested Junior Engineer (JE) of PWD for taking bribe 

and also registered bribery case against his accomplice JE in this case. JE Honey 

Bansal posted at NHAI Central Works Division No.-2, PWD (B&R) at Bathinda 

was arrested on the complaint of Jagroop Singh of Village Gholia Khurd in Moga 

district. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562195330743241&id=14123175990643
59   

11 "ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹਾਂ ਜਜਨਹਾਂ ਨੇ ਕੋਜਵਡ-19 ਨ ੰ ਿਾਤ ਜਦੁੱਤੀ ਤੇ ਇਸ 

ਜਖਲਾਫ਼ ਜੰਿ ਜਜੁੱਤੀ। ਿਰੇੀ ਅਿੀਲ ਹੈ ਜਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੁੱਸੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦਾ 

ਿਾਲਣ ਕਰੋ ਤੇ ਆਿਣਾ ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰੁੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੁੱਠੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਕੋਜਵਡ-19 ‘ਤੇ ਫ਼ਤਜਹ 

ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਿੇ", ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ, ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ। 

"Sharing a video of people who have recently recovered from #Covid19 and who 

have an important message for all of us. Urge you to speak to your family 

members and reinforce the precautions we need to take to protect ourselves from 

#Covid19. Together we will triumph", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief 

Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562326084063499&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985314095259246&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 Food shops especially halwai which remained closed during lockdown in last 50 days due 
to #COVID19 asked to destroy whole of old, stale and putrefied food material. Also 
packaged food stuff where expiry date has crossed also ordered to be destroyed. 
https://t.co/6FGOEYoEmo  

2 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਜਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 
  https://t.co/Cqyev3mSRO  

3 #PunjabExcisePolicy: CM @capt_amarinder says no extension in liquor vend contracts 
post 31.03.2020, govt to give adjustments for #lockdown losses, 3-member panel to 
calculate. GoM to decide on future adjustments & liquor #covid cess. Home delivery 
choice in lockdow with licensees https://t.co/DX15Cr1WDZ  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260530096596824064?s=19  

4 State of Punjab has completed testing of 41849 people as on 13th May, 2020. The state 
has increased its testing per million figures to 1392 per day as on 13th May, 2020. This is 
better than the national average of 1243 tests per million per day disclosed, Punjab 
Health Minister 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260543586816360448?s=19  

5 Punjab Government has been facilitating return of migrants to their native states. Till 
now more than 90 trains have left from Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. 
State government has spent more than ₹6 Cr to fund movement of these migrants till 
now. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562195330743241&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562195330743241&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562326084063499&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562326084063499&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985314095259246&id=631211620669497
https://t.co/6FGOEYoEmo
https://t.co/Cqyev3mSRO
https://t.co/DX15Cr1WDZ
https://twitter.com/CMOPb/status/1260530096596824064?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260543586816360448?s=19


 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260551132000256001?s=19  

6 State Vigilance Bureau arrests Junior Engineer (JE) of PWD for taking bribe and also 
registered bribery case against his accomplice JE in this case. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260569444608282630?s=19   

7 | May 13 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://t.co/FOEGeCfmYU  

8 Chief Minister @capt_amarinder Singh disappointed at Finance Minister's failure to 
announce relief for #MigrantLabourers. Says first relief package shows no intent of 
securing 'Jaan' with 'Jahaan', as promised by Prime Minister. https://t.co/alskXIiOFq  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260581600812838914?s=19  

9 The Government agencies and private Traders have procured 1,32,186 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 29th day of procurement. The Government agencies procured 
1,30,838 MT of wheat 1,348 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260603275348328448?s=19  

10 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government issues advisory regarding 
#quarantine of returnees from outside the country asymptomatic contacts in the 
hotel/private facilities. #PunjabFightsCorona https://t.co/qNnPFkplV3  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260768553826844673?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਜਹੜੀਆਂ #ਕੋਜਵਡ19 ਕਾਰਨ ਜਿਛਲੇ 50 ਜਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਿੁਰਾਣੇ ਅਤ ੇਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਆਦ ਿੁੁੱਿ 

ਚੁੁੱਕੇ ਡੁੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਿਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੁੱਤੇ ਿਏ ਹਨ। 

The food shops especially halwai shops which remained closed in the lockdown in 

last 50 days due to #COVID19 have been asked to destroy whole of the old, stale 

and putrefied food material. Also the packaged food stuff where the expiry date 

has crossed has also been ordered to be destroyed. 
https://www.instagram.com/p/CAJ32oOpygs/?igshid=1ncrsyt8dzp8f  

2 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਜਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ... 6 Things You Can Do To Help Fight 

#COVID_19 
 
https://www.instagram.com/p/CAJ39TWpLrl/?igshid=qox7ikj81tuq  

3 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੁਜਹੰਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 90 ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱਲ 1,10,000 ਿਰਵਾਸੀ 

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ 

ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has been 

facilitating return of migrants to their native states. Till now more than 90 trains 

have left from Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. State government 

has spent more than ₹6 Cr to fund movement of these migrants till now. 
https://www.instagram.com/p/CAJ4P-VJ7Wy/?igshid=v89sc1gm9hbp  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260551132000256001?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260569444608282630?s=19
https://t.co/FOEGeCfmYU
https://t.co/alskXIiOFq
https://twitter.com/CMOPb/status/1260581600812838914?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260603275348328448?s=19
https://t.co/qNnPFkplV3
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260768553826844673?s=19
https://www.instagram.com/p/CAJ32oOpygs/?igshid=1ncrsyt8dzp8f
https://www.instagram.com/p/CAJ39TWpLrl/?igshid=qox7ikj81tuq
https://www.instagram.com/p/CAJ4P-VJ7Wy/?igshid=v89sc1gm9hbp


 

4 ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ 13 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ 41849 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ। ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ 

ਸੰਜਖਆ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤ ੇ1392 ਟੈਸਟ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਿੀਲੀਅਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਿੀ ਔਸਤ 

ਦੇ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਜਿਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਹਤ ਤੇ ਿਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ 

ਿੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਜਸੰਘ ਜਸੁੱਧ  ਨੇ ਜਦੁੱਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਿੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਜਟੰਿ ਲਈ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਹੰੁਚ 

ਅਿਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਸ ਬੇ ਨੇ ਆਿਣੀ ਟੈਸਜਟੰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਜਲਸੀ 

ਜਰਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਜਦੁੱਲੀ ਅਤ ੇਜੋਹਨਸ ਹੋਿਜਕਨਸ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਯ ਐਸਏ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਜਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 

ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

State of Punjab has completed testing of 41849 people as on 13th May, 2020. 

The state has increased its testing per million figures to 1392 per day as on 13th 

May, 2020. This is better than the national average of 1243 tests per million per 

day. This was disclosed Health & Family Welfare Minister, Balbir Singh Sidhu. 

The Minister said that Punjab has followed an effective approach towards testing 

in the state. The state has formulated its testing strategy in consultation with 

medical experts from the state, experts from Centre for Policy Research, New 

Delhi and Johns Hopkins University, USA. 
https://www.instagram.com/p/CAJ5WjcpddC/?igshid=1m81p98g6f62o  

5 ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਿਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨ ੰ ਹੁੱਲ ਕਰਨ ਜਵੁੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਿੀ ’ਤੇ ਜਨਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ 

ਕਰਜਦਆਂ ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਵੁੱਤ ਿੰਤਰੀ ਜਨਰਿਲਾ ਸੀਤਾਰਿਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਐਲਾਨੇ 

ਿਜਹਲੇ ਆਰਜਥਕ ਿੈਕੇਜ ਜਵੁੱਚ ਿੈਰ-ਸੰਿਜਠਤ ਸੈਕਟਰ ਜਵੁੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਤਰਜੀਹ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

Expressing disappointment at the Centre’s failure to address the humanitarian 

crisis resulting from the lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh said 

immediate intervention in the unorganised labour sector should have been a top 

priority in the fiscal relief package, the first tranche of which was announced by 

Union Finance Minister Niramala Sitharaman. 
https://www.instagram.com/p/CAJ4m3bhSv_/?igshid=1wuzflafjfs2o  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 13 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

|| May 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

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

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇੇੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਟਲਾਂ / ਵਨਿੱਜੀ 
ਫੈਸੀਵਲਟੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/advhotel/ 
PUNJAB GOVERNMENT ISSUES ADVISORY FOR QUARANTINE OF RETURNEES FROM 
OUTSIDE THE COUNTRY ASYMPTOMATIC CONTACTS IN THE HOTEL/PRIVATE FACILITIES 

https://www.instagram.com/p/CAJ5WjcpddC/?igshid=1m81p98g6f62o
https://www.instagram.com/p/CAJ4m3bhSv_/?igshid=1wuzflafjfs2o
https://youtu.be/NeObMhrfGrY
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/advhotel/


 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/hoteladv/ 

 
 

Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਖੁਲਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ -ਸੋਨੀ 
ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171174301015248?__tn__=-R 

2 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾ ਵਲਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗ ੇ

ਅੱਜ ਵਫਰ 19 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਦੱਤੇ ਵਪਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171174794348532?__tn__=-R 

3 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਡੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171175321015146?__tn__=-R 

4 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਟੀਮਾਂ ਗਵਿਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਗਰੀਨ ਵਟਰਬ ਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171176034348408?__tn__=-R 

5 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ-ਸੋਨੀ 
-ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਦਉ ਪਵਹਲ 

ਸਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਵਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇ13 ਟਰੱਕ 

3300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171193127680032?__tn__=-R 

6 ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਵਾਰਡਾਂ ਜਵਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੁੱਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=2509684662466209 

7 PHULKARI CAN – PROVIDING LOCKDOWN RELIEF 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171194261013252?__tn__=-R 

8 ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਿੀਜਟੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ 

ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਿਲੋਂ , ਿੁਜਲਸ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਜਸੰਘ ਜਿੁੱਲ 

ਿੰਜਾਬ ਵਿਾਰ ਿੰਡਲ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖਜੋ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ।(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=237643464188767 

9 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਿਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਿਰਵਾਸੀ ਕਾਿੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਰਬੰਧਾਂ ਜਵਚ ਲੁੱਿੇ ਸਰੀ ਜਵਕਾਸ ਹੀਰਾ 

ਤੇ ਹੋਰ। (video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=572104990177668 

10 ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਿਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲ । (video) 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/hoteladv/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171174301015248?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171174794348532?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171175321015146?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171176034348408?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171193127680032?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=2509684662466209
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171194261013252?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=237643464188767
https://www.facebook.com/watch/?v=572104990177668


 

https://www.facebook.com/watch/?v=564092994521730 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਖੁਲਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ -ਸੋਨੀ 
ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260516958547525633 

2 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾ ਵਲਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗ ੇ

ਅੱਜ ਵਫਰ 19 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਦੱਤੇ ਵਪਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260519253767188481 

3 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਡੀ 
 

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਿਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਿਰਵਾਸੀ ਕਾਿੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਰਬੰਧਾਂ ਜਵਚ ਲੁੱਿੇ ਸਰੀ ਜਵਕਾਸ ਹੀਰਾ 

ਤੇ ਹੋਰ। 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260520263722008577 

4 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ-ਸੋਨੀ 
-ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਦਉ ਪਵਹਲ 

ਸਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਵਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 13 ਟਰੱਕ 

3300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260545392820682753 

5 PHULKARI CAN – PROVIDING LOCKDOWN RELIEF 
It donated contactless sanitizer dispensers to Government Medical College for the 
health workers looking after Covid patients & to all government offices to 
safeguard the public. 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260546432198537216 

6 ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਿਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲ । (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260552277556953089 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੱਲਹ ਤੋਂ ਖੁਲਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ -ਸੋਨੀ 
ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾ ਵਲਆ ਕੋਰੋਨਾ ਅੱਗ ੇ

ਅੱਜ ਵਫਰ 19 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਤ ੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵਦੱਤੇ ਵਪਆਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 

https://www.facebook.com/watch/?v=564092994521730
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260516958547525633
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260519253767188481
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260520263722008577
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260545392820682753
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260546432198537216
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260552277556953089


 

3 ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਡੀ 

4 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਟੀਮਾਂ ਗਵਿਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਗਰੀਨ ਵਟਰਬ ਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ 

5 ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰੋ-ਸੋਨੀ 
-ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨ ੰ  ਵਦਉ ਪਵਹਲ 

ਸਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 10 ਵਾਰਡਾਂ ਵਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇ13 ਟਰੱਕ 

3300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ 

6 ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਵਾਰਡਾਂ ਜਵਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰੁੱਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (Video) 

7 PHULKARI CAN – PROVIDING LOCKDOWN RELIEF 

8 ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਵਖੇ ਿੀਜਟੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ 

ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਜਸ਼ਵਦੁਲਾਰ ਜਸੰਘ ਜਿਲੋਂ , ਿੁਜਲਸ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਜਸੰਘ ਜਿੁੱਲ 

ਿੰਜਾਬ ਵਿਾਰ ਿੰਡਲ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਓਿ ਿਰਕਾਸ਼ ਸਨੋੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਸੁੱਜਖਆ ਤੇ ਖਜੋ ਿੰਤਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ।(Video) 

9 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਿਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਿਰਵਾਸੀ ਕਾਿੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਰਬੰਧਾਂ ਜਵਚ ਲੁੱਿੇ ਸਰੀ ਜਵਕਾਸ ਹੀਰਾ 

ਤੇ ਹੋਰ। (video) 

10 ਿੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਿਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਿੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲ । (video) 

 

Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਣ ’ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜੇ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466516447472716/?d=n 
 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇੇੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਟਲਾਂ / ਵਨਿੱਜੀ 
ਫੈਸੀਵਲਟੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466515557472805/?d=n 
 

3 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੁਜਹੰਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 90 ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱਲ 1,10,000 ਿਰਵਾਸੀ 

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466252894165738/?d=n 
 

4 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466141637510197/?vh=e&d=n 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466516447472716/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466515557472805/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466252894165738/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466141637510197/?vh=e&d=n


 

5 || 13 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/877291086117846/?vh=e&d=n 
 

6 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466028397521521/?d=n 
 

7 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਿੁੱਤੀ ਸੋਹਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਜਵਧਾ ਜਵੁੱਚ #ਕੋਰੋਨਾ ਿੌਜਜਟਵ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿਤੀਜਵਧੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਈਆਂ ਹਨ, ਜਜਨਹਾਂ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਭਰਿ ਰ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466019020855792/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260617049090514944?s=12 
 

2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਿੁੱਤੀ ਸੋਹਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋਨਾ ਿਰੀਜ਼ ਜਸਹਤ ਜਵਭਾਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ 

ਿਰਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260765417397719041?s=12 
 

3 | May 13 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 
the efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by 
Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260570639955607552?s=12 
 

4 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government issues advisory regarding 
#quarantine of returnees from outside the country asymptomatic contacts in the 
hotel/private facilities. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260768553826844673?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਣ ’ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੱੁਜੇ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇੇੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਟਲਾਂ / ਵਨਿੱਜੀ 
ਫੈਸੀਵਲਟੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
 

3 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੁਜਹੰਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 90 ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱਲ 1,10,000 ਿਰਵਾਸੀ 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/877291086117846/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466028397521521/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466019020855792/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260617049090514944?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260765417397719041?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260570639955607552?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260768553826844673?s=12


 

ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ ਜਬਆਂ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ 

ਹੈ। 
 

4 || 13 ਿਈ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
 

5 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 

6 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਿੁੱਤੀ ਸੋਹਲ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੁਜਵਧਾ ਜਵੁੱਚ #ਕੋਰੋਨਾ ਿੌਜਜਟਵ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਿਤੀਜਵਧੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਿਈਆਂ ਹਨ, ਜਜਨਹਾਂ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰੇ ਜਵਅਕਤੀ ਊਰਜਾ ਭਰਿ ਰ ਹਨ। 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682780418931702&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਜਕਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦ ਜਵੁੱਚ 31 ਿਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨ ੰ ਰੁੱਦ ਕਰਜਦਆਂ ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ 

ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਕ ਜਵੁੱਤ ਜਵਭਾਿ ਦੀਆਂ ਜਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਲਜਦਆਂ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 

23 ਿਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਵਸਥਾ ਿੁਹੁੱਈਆ 

ਕਰਵਾਏਿੀ। ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਤੰਨ ਿੈਂਬਰੀ ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਿਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਜਵਡ-19 ਦਰਜਿਆਨ 

ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਜਹਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਏਿੀ। 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682779012265176&id=10001599249
5545 

3 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਆਿਣੇ ਆਿਣੇ ਸ ਜਬਆਂ ਜਵੁੱਚ 

ਿਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੁਜਹੰਿ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 90 ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੁੱਲ 1,10,000 ਿਰਵਾਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ 

ਸ ਜਬਆਂ ਨ ੰ ਭੇਜੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੁੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚੀ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682778302265247&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

4 ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ 13 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ 41849 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ। ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ 

ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1392 ਟੈਸਟ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਿੀਲੀਅਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਿੀ ਔਸਤ ਦੇ ਿਰਤੀ ਜਦਨ 

ਿਰਤੀ ਜਿਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰਜਾਬ ਦ ੇਜਸਹਤ ਤੇ ਿਜਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ 

ਜਸੰਘ ਜਸੁੱਧ  ਨੇ ਜਦੁੱਤੀ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਿੰਜਾਬ ਵੁੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਜਟੰਿ ਲਈ ਿਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿਹੁੰਚ ਅਿਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਸ ਬੇ ਨੇ 

ਆਿਣੀ ਟੈਸਜਟੰਿ ਰਣਨੀਤੀ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਜਲਸੀ ਜਰਸਰਚ, ਨਵੀਂ ਜਦੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੋਹਨਸ 

ਹੋਿਜਕਨਸ ਯ ਨੀਵਰਜਸਟੀ, ਯ ਐਸਏ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਿਾਜਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682777578931986&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

5 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਬਨਾਂ 

ਲੁੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਿਰਕਾਂ ਨ ੰ ਹੋਟਲਾਂ / ਜਨੁੱਜੀ ਫੈਸਲੀਟੀਜ਼ ਜਵੁੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦਸ਼ਾ ਜਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਏ। 
... 

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
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
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
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=682780418931702&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682780418931702&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682779012265176&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682779012265176&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682778302265247&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682778302265247&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682777578931986&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682777578931986&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government issues advisory regarding 
#quarantine of returnees from outside the country asymptomatic contacts in the 
hotel/private facilities. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682776665598744&id=10001599249
5545 

6 ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਪਲਾਈ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682775825598828&id=10001599249
5545 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682278125648598&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ - ਵਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤੇ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275765648834&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275558982188&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

10 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682271568982587&set=a.175211756355240&t
ype=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 
6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
... 

https://www.facebook.com/hashtag/quarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/quarantine?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682776665598744&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682776665598744&id=100015992495545
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.covidhelp.punjab.gov.in%2F%3Ffbclid%3DIwAR1wt-tjll1SV5Mu96m8Mp8gqDrnhneSN9XAkaSxsDxFR5xnv1ouP6su_Wo&h=AT0BKIRFRyoWB-EHwtW4GjnNJTJKa_ofI2_eAfy7b3vbSBMoupJLnWvkhlIcCFlLTxVm1BmM8yi1vh9Y6FcHgK3o2Fadb-1i9znDeywCD31gWeqkQAuLbHZWqi1h1wP_ufDes07RQTFGCDxVEJA1kcAsVOWYY3tGUYlDAvmxqM_c3tEJ1Q
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682775825598828&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=682775825598828&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682278125648598&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682278125648598&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275765648834&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275765648834&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275558982188&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682275558982188&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682271568982587&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682271568982587&set=a.175211756355240&type=3&theater
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click


 

 
6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260789855048499202 

2 While ruling out extension in the contract of liquor 
vends beyond March 31, 2020, Chief Minister has 
announced that the state government would 
provide adjustments to the licensees for losses 
incurred for the lockdown period, from March 23 to 
May 6, 2020. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260789257
423081473 

3 Punjab Government has been facilitating return of 
migrants to their native states. Till now more than 
90 trains have left from Punjab taking 1,10,000 
migrants to their states. State government has 
spent more than ₹6 Cr to fund movement of these 
migrants till now. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260788421
133430784 

4 
ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ 13 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ 41849 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ। ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ 1392 ਟੈਸਟ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਿੀਲੀਅਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਿੀ 

ਔਸਤ ਦੇ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਜਿਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787968
953864194 

5 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab 
Government issues advisory regarding #quarantine 
of returnees from outside the country asymptomatic 
contacts in the hotel/private facilities. 
 

https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260789855048499202
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260789257423081473
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260789257423081473
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260788421133430784
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260788421133430784
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787968953864194
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787968953864194
https://twitter.com/hashtag/quarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/quarantine?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787246
560468992 

6 ਦ ਜ ੇਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ 

http://covidhelp.punjab.gov.in  ਵਬੈਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਪਲਾਈ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260786560
858861569 

7 
ਬਾਹਰਲੇ ਿੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260495023
898066945 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇ ੇਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494835
888336899 

9 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 
ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ - ਵਤਰਪਤ 

ਬਾਜਵਾ 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787246560468992
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260787246560468992
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://t.co/fPtNv4aZMH?amp=1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260786560858861569
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260786560858861569
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260495023898066945
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260495023898066945
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494835888336899
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494835888336899


 

ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਧ ੰ ਏ 

ਤੇ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494186
412941312 

10 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਿ ਨੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ ਅਿੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ 

ਨ ੰ ਅੁੱਿ ਜਬਲਕੁਲ ਨਾ ਲਿਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਕਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਜਹੰਦ 

ਖ ੰਹਦ ਨ ੰ ਅੁੱਿ ਲਿਾ ਕੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਰੀਨ ਜਟਰਜਬਊਨਲ ਵੁੱਲੋਂ  ਅੁੱਿ 

ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 2500/- ਰੁਿਏ ਤੋਂ 12500/-ਰੁਿਏ ਤੁੱਕ ਦਾ  

ਜੁਰਿਾਨਾ ਵਸ ਜਲਆ ਜਾਵੇਿਾ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260493909
635014658 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 While ruling out extension in the contract of liquor 
vends beyond March 31, 2020, Chief Minister has 
announced that the state government would 
provide adjustments to the licensees for losses 
incurred for the lockdown period, from March 23 to 
May 6, 2020. 

2 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682780418931702&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

3 Punjab Government has been facilitating return of 
migrants to their native states. Till now more than 
90 trains have left from Punjab taking 1,10,000 
migrants to their states. State government has 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494186412941312
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260494186412941312
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260493909635014658
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260493909635014658
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
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
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
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=682780418931702&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682780418931702&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

spent more than ₹6 Cr to fund movement of these 
migrants till now. 

4 
ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ 13 ਿਈ, 2020 ਤੁੱਕ ਕੋਜਵਡ-19 ਦੇ 41849 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 

ਜਾ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ। ਿੰਜਾਬ ਜਵੁੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਜਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਆ ਹੈ 

ਅਤੇ 1392 ਟੈਸਟ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਿੀਲੀਅਨ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਿੀ 

ਔਸਤ ਦੇ ਿਰਤੀ ਜਦਨ ਿਰਤੀ ਜਿਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

5 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab 
Government issues advisory regarding #quarantine 
of returnees from outside the country asymptomatic 
contacts in the hotel/private facilities. 

6 ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਆਪਣਾ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ - ਵਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧ ੰ ਏ ਤੇ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਕਵਰੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

 

8 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
 

ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory : Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the hotel/private facilities 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283992975228107/ 

2 ਫੌਜ_ਵਵੱਚ_ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਤੇ ਸਰੀਵਰਕ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 
ਸੀ_ਪਾਈਟ_ਕੇਂਦਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284018688558869/ 

3 ਕਣਕ_ਦੀ_ਨਾੜ_ਨ ੰ _ਅੱਗ_ਲਗਾਉਣ_ਵਾਲੇ_11_ਵਕਸਾਨਾਂ_ਦੇ_ਚਲਾਨ_ਕੱਟੇ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284046841889387/ 

https://twitter.com/hashtag/quarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/quarantine?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2283992975228107/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AB%E0%A9%8C%E0%A8%9C_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A_%E0%A8%AD%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAr6wPwcmpc_w743Tx7l5nltYQ1YPrrAs8D53GTuExAobMeytUhE-B19qGM09_KHK-roD5qfAz1NS3YP_IWN6b5LRQuvXSxw5wAxW4TwxKvlRTAbXif8B8otPdbtlUtrwZUhXZ7WBjuzWxRZ-7y_iO3RleH2EVNRcObLGti8Xi5XXrrpHo4nr2R-v6daVfI-sCVlRQT3mwMKlGkb69j-ptIehz7ZAd4WgKCZYbcG83dsupug8JxQP8K1ZGleDPgB14Din4fxLawlXDy0VHtHm2JeoW7YJvdFsYgyi_cg_0RDNjdZQLwRXFA22pfktJLQJL6GsTScNDqKK_z4sYgHWvMJLpI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A9%80_%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F_%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAr6wPwcmpc_w743Tx7l5nltYQ1YPrrAs8D53GTuExAobMeytUhE-B19qGM09_KHK-roD5qfAz1NS3YP_IWN6b5LRQuvXSxw5wAxW4TwxKvlRTAbXif8B8otPdbtlUtrwZUhXZ7WBjuzWxRZ-7y_iO3RleH2EVNRcObLGti8Xi5XXrrpHo4nr2R-v6daVfI-sCVlRQT3mwMKlGkb69j-ptIehz7ZAd4WgKCZYbcG83dsupug8JxQP8K1ZGleDPgB14Din4fxLawlXDy0VHtHm2JeoW7YJvdFsYgyi_cg_0RDNjdZQLwRXFA22pfktJLQJL6GsTScNDqKK_z4sYgHWvMJLpI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284018688558869/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A9%9C_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%85%E0%A9%B1%E0%A8%97_%E0%A8%B2%E0%A8%97%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A3_%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A9%87_11_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%9A%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%A8_%E0%A8%95%E0%A9%B1%E0%A8%9F%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDZ92VfyWgnY_1N9uCOeAx_Cmy6wd1zcY2Mi_TV_W00gQJeZpMMqWS1aekxC9ZRB3Jz-ComNoAuwHFaig6TEPYodQreJ4yI_nRoqV1ksBDS2_9hUHxS0DL05Aj__hPOMalgd3M2Unss4u4A4VY3ROZPaTgkMWP-nvCtRVVKSjGvwmm7ob2mmBMy_BdIqnY3F1irU4k0fwMVJpuLN4_R3P5PyQYCVcSkIZce8Z4c34yOnOwvI7z9sTXCMeHLeZwiuEaDmaaqc7v-TQw_klRPdIQVgiN4t5CZ71f5Bx-_0Rr41YwFu4aBnFUl-FZc77WmrPfT-cyHE5rYTxgJ6CZKSz1Z&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284046841889387/


 

4 ਬਜਠੰਡਾ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬੁੱਜਚਆਂ ਨ ੰ ਅੁੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ_ਵੰਡੀ ਿਈ। ਤਜਹਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਜਠੰਡਾ 

ਦੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਆਿਣੀ ਬੇਟੀ  ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਜਨਿ ਜਦਨ ਦੀ ਖੁੁ਼ਸੀ ਜਵਚ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੰਡੀ। 

ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬੁੱਚੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਸਿੇਂ ਦਾ ਰੌਚਕ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਣਿੇ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284077335219671/ 

5 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਵਭਾਿ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਸੁੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284136075213797/ 

6 || 13 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/877291069451181/ 

7 ਬਵਿੰਡੇ_ਵਾਵਲਆਂ_ਦੇ_ਬੁਲੰਦ_ਹੌਸਵਲਆਂ_ਅੱਗੇ_ਵਕੱਥੇ_ਵਟਕ_ਜੁ_ਕਰੋਨਾ.. share_plz ਬਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਵਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਵਵਅਸਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284173685210036/ 

8 ਕਰਏਵਟਵ :  ਬਵਿੰਡਾ : 13-05-2020 

72 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ,  

1 ਹੋਰ ਪਾਜੀਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ, 

ਿਾਜੀਜਟਵ ਿਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵੁੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਿਰਜਤਆ ਸੀ।  

ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਿਾਜੀਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ 41 ਹੋਈ....ਜਦਜਕ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਜਜਲਹੇ  ਦਾ ਿਰੀਜ ਵੀ ਬਜਠੰਡਾ ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਹੈ 

ਭਰਤੀ। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284244185202986/ 

9 ਕਰਏਵਟਵ : 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ……. 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284544408506297/ 

10 ਬਵਿੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਪੰਡ ਨਸੀਬਪੁਰਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਸਕ ਲ ਦੀ ਨੁਹਾਰ 
...ਦੇਖੋ ਵਕਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਇੱਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਦਨ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284587465168658/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory : Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the hotel/private facilities 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260505488321654790?s=20  

2 ਬਜਠੰਡਾ ਦੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬੁੱਜਚਆਂ ਨ ੰ ਅੁੱਜ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ_ਵੰਡੀ ਿਈ। ਤਜਹਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਜਠੰਡਾ 

ਦੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਜਸੰਘ ਨੇ ਆਿਣੀ ਬੇਟੀ  ਜਸਕੀਰਤ ਦੇ ਜਨਿ ਜਦਨ ਦੀ ਖੁੁ਼ਸੀ ਜਵਚ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੰਡੀ। 

ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਵਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਬੁੱਚੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਸਿੇਂ ਦਾ ਰੌਚਕ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਸਕਣਿੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260551652295262208?s=20  

3 ਿੰਜਾਬ_ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਫੌਜ ਜਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਜਰਕ ਜਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 

ਸੀ-ਿਾਈਟ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਲਖਤੀ ਤੇ ਸਰੀਜਰਕ ਿਰੀਜਖਆ ਦੀ ਜਸਖਲਾਈ ਲੈ 

ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਫੋਰਸਾਂ ਜਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260552462986964995?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284077335219671/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284136075213797/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/877291069451181/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%AC%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A9%B0%E0%A8%A6_%E0%A8%B9%E0%A9%8C%E0%A8%B8%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%85%E0%A9%B1%E0%A8%97%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A5%E0%A9%87_%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A8%95_%E0%A8%9C%E0%A9%81_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlsA2DC5YZvRKvTBuAfM1H2MW48q_wriyB7ao371G-Ziru-mNL6sG-OzRjprWtI4lwjW3_vXCcKPDC5fjbL_y43VFcT8p7qxQFd1DHRVzJCxvibk4ZNTuEOVHUC3O3kAw3NbAUQVkHwWBnsEVO4CfIThQG9Q1aZdjdmdFZ8RJmgKhSzjkZbVaQiNd8KoK0tg6_2M5PuxnbZBCRSiT1LUg2KMT2_kFMvei5jGIZvu9XjnY_pwufDL0aAVNrGKhip6on98tmj-JPogs2i91EYW_zxleqo8kDoXXBBDM0KSKjU5p8roj2tS0dUrLFU_JeDOQzCmAcMD9JFKNDEiVmneadioH0EcX_WXOLx8pN&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/share_plz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDlsA2DC5YZvRKvTBuAfM1H2MW48q_wriyB7ao371G-Ziru-mNL6sG-OzRjprWtI4lwjW3_vXCcKPDC5fjbL_y43VFcT8p7qxQFd1DHRVzJCxvibk4ZNTuEOVHUC3O3kAw3NbAUQVkHwWBnsEVO4CfIThQG9Q1aZdjdmdFZ8RJmgKhSzjkZbVaQiNd8KoK0tg6_2M5PuxnbZBCRSiT1LUg2KMT2_kFMvei5jGIZvu9XjnY_pwufDL0aAVNrGKhip6on98tmj-JPogs2i91EYW_zxleqo8kDoXXBBDM0KSKjU5p8roj2tS0dUrLFU_JeDOQzCmAcMD9JFKNDEiVmneadioH0EcX_WXOLx8pN&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284173685210036/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284244185202986/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284544408506297/
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.ARCjlZLSYN1jdboQGrblk6lRG3gj8Pbi-KMLNnRaA4KOhRUVyztIk1-e27MYWICJwft_K5FVvHoZxgJYypTcEnj3kcHoeKxtwMFYo_rIUr5XY_AiAqs4yOJc7vBME0vSWmGEzalHyYhUYRfPEFy1LrajHQtrbXSf4yghy_MsUFhTWkSJm-ButOYTloEK4OYc6eUe-e-w52_hOTdGSQP8ht025rw0Pq8CKB_9yE4mlFebekz7UuKKnj1_cX4yhWlIcHPFhQy0mGB7gHazI4oYpev4uw_UrtMd0A2J2Dym2PZ0fTLd5fOUiN0PCqbf74Is8W9FTm0gkA9SqWgn9gl6ZPSfDJj95koH_cI5PyRx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%A8%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%AC%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjlZLSYN1jdboQGrblk6lRG3gj8Pbi-KMLNnRaA4KOhRUVyztIk1-e27MYWICJwft_K5FVvHoZxgJYypTcEnj3kcHoeKxtwMFYo_rIUr5XY_AiAqs4yOJc7vBME0vSWmGEzalHyYhUYRfPEFy1LrajHQtrbXSf4yghy_MsUFhTWkSJm-ButOYTloEK4OYc6eUe-e-w52_hOTdGSQP8ht025rw0Pq8CKB_9yE4mlFebekz7UuKKnj1_cX4yhWlIcHPFhQy0mGB7gHazI4oYpev4uw_UrtMd0A2J2Dym2PZ0fTLd5fOUiN0PCqbf74Is8W9FTm0gkA9SqWgn9gl6ZPSfDJj95koH_cI5PyRx&__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.ARCjlZLSYN1jdboQGrblk6lRG3gj8Pbi-KMLNnRaA4KOhRUVyztIk1-e27MYWICJwft_K5FVvHoZxgJYypTcEnj3kcHoeKxtwMFYo_rIUr5XY_AiAqs4yOJc7vBME0vSWmGEzalHyYhUYRfPEFy1LrajHQtrbXSf4yghy_MsUFhTWkSJm-ButOYTloEK4OYc6eUe-e-w52_hOTdGSQP8ht025rw0Pq8CKB_9yE4mlFebekz7UuKKnj1_cX4yhWlIcHPFhQy0mGB7gHazI4oYpev4uw_UrtMd0A2J2Dym2PZ0fTLd5fOUiN0PCqbf74Is8W9FTm0gkA9SqWgn9gl6ZPSfDJj95koH_cI5PyRx&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284587465168658/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260505488321654790?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260551652295262208?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260552462986964995?s=20


 

4 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਜਨਵਾਸਨ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ  

921094 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ।ਖਰੀਦੀ ਿਈ ਕਣਕ ਦੀ 1558 ਕਰੋੜ ਰੁਿਏ ਦੀ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ ਅਦਾਇਿੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559454573080577?s=20  

5 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂ ਜਦਆਂ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਵਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ 

ਜਲਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਦੁੱਤੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਕਹਾ ਜਕ ਿੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ 

ਖਰੀਜਦਆਂ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤ ੇਿੰਡੀਆਂ ਜਵਚ ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਜਕਸੇ ਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੁੱਜਸਆ ਨਹੀਂ 

ਆਉਣ ਜਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559649335541762?s=20  

6 ਿਨਿਰੇਨ ਵਲੋਂ  263096 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਿਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ  232865 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਿਨਸਿ ਵਲੋਂ  208427 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ 

ਟਨ, ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿੋਦਾਿ ਜਨਿਿ ਨੇ 142672 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਜਨਿਿ ਨੇ 67434 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਲ ਅਤ ੇਜਨੁੱਜੀ 

ਵਿਾਰੀਆਂ ਨੇ 1200 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 781839 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿੰਡੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਜਲਫਜਟੰਿ 

ਹੋ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559934334386179?s=20  

7 ਕਰਏਵਟਵ :  ਬਵਿੰਡਾ : 13-05-2020 

72 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ,  

1 ਹੋਰ ਪਾਜੀਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ, 

ਿਾਜੀਜਟਵ ਿਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵੁੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਿਰਜਤਆ ਸੀ।  

ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਿਾਜੀਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ 41 ਹੋਈ....ਜਦਜਕ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਜਜਲਹੇ  ਦਾ ਿਰੀਜ ਵੀ ਬਜਠੰਡਾ ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਹੈ 

ਭਰਤੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260614547045523457?s=20  

8 ਬਵਿੰਡੇ_ਵਾਵਲਆਂ_ਦੇ_ਬੁਲੰਦ_ਹੌਸਵਲਆਂ_ਅੱਗੇ_ਵਕੱਥੇ_ਵਟਕ_ਜੁ_ਕਰੋਨਾ……. ਬਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਵਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਵਅਸਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ... 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260614739950010368?s=20  

9 || 13 ਮਈ, 2020 || ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260615020876095493?s=20  

10 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ. ਸ਼ਰੀਜਨਵਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦਸ਼ਾ- ਜਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਲਾ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਜਹਯੋਿ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਜਿਲਕ 

ਿਲਾਂਟ, ਬਜਠੰਡਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਦੁੁੱਧ ਤੇ ਦੁੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਿਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਜਨਰਜਵਘਨ ਿੁਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ 

ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260597738372247553?s=20  

11 ਵੇਰਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜੁੱਥੇ ਜਿੰਡ ਿੁੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਿ ਿੁਣਵੁੱਤਾ ਦਾ ਦੁੁੱਧ ਸਜਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਖਰੀਜਦਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਉਥੇ ਹੀ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਦੁੁੱਧ ਿਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਿਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730634940698625?s=20  

12 ਵੇਰਕਾ ਜਿਲਕ ਿਲਾਂਟ ਬਜਠੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਿਨੇੈਜਰ ਸਰੀ ਰਾਕੇਸ ਕੁਿਾਰ ਿੁਿਤਾ ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਜਕ ਵੇਰਕਾ ਜਿਲਕ ਿਲਾਂਟ 

ਵੁੱਲੋਂ  ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਿਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਿਈ 2020 ਤੁੱਕ ਕੁੁੱਲ 65,95,269 ਜਕਲੋਂ  ਦੁੁੱਧ ਜਕਸਾਨਾਂ ਤੋ 

ਖਰੀਜਦਆ ਜਿਆ, ਜੋ ਜਕ ਜਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਵੁੱਧ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730771926646785?s=20  

13 ਵੇਰਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿਸ਼  ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ 1462 ਿੀਜਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਜਵਕਰੀ 

ਜਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ ਕੀਤੀ ਿਈ, ਜੋ ਜਕ ਜਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਿੇਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ ਦੁੁੱਿਣੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਦੁੁੱਧ ਅਤੇ ਤੋਂ ਦੁੁੱਧ ਬਣੇ ਿਦਾਰਥਾਂ 

ਦੀ ਿਾਰਕੀਜਟੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਾਹਕਾਂ ਨੁ  ੂੂੰ ਘਰਿ੍-ਘਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਿੁਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730880269713408?s=20  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559454573080577?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559649335541762?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260559934334386179?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260614547045523457?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260614739950010368?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260615020876095493?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260597738372247553?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730634940698625?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730771926646785?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260730880269713408?s=20


 

14 ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ 23,74,417 ਲੀਟਰ ਦੁੁੱਧ ਿਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 

ਜਕ ਜਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੁੱਧ ਹੈ Iਵੇਰਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਸੀ.ਡੀ.ਿੀ.ਓ. ਨ ੰ 115 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਿੰਜੀਰੀ ਅਤ ੇ25 

ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਸੁੁੱਕਾ ਦੁੁੱਧ ਵੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਆ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260731730224431105?s=20  

15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੁੱਧ ਦੀਆਂ ਿ ਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਿੂ੍ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਤਕਰੀਬਨ 8400 ਦਸਤਾਨੇ, 14000 ਿ ੰਹ ’ਤੇ 

ਲਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਸਕ, 8000 ਜਸਰ ਲਈ ਟੋਿੀਆ, 250 ਲੀਟਰ  ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ, 40 ਲੀਟਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼, 20 

ਿੀ.ਿੀ.ਈ. ਜਕੁੱਟਜ਼ ਵੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿੁਲਾਜਿਾਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਜਖਆ ਦਾ ਵੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ ਰੁੱਜਖਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260732056092450819?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਏਵਟਵ :  ਬਵਿੰਡਾ : 13-05-2020 

72 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ,  

1 ਹੋਰ ਪਾਜੀਵਟਵ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ, 

ਿਾਜੀਜਟਵ ਿਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਜਵੁੱਚ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਿਰਜਤਆ ਸੀ।  

ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਕੁੁੱਲ ਿਾਜੀਜਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ 41 ਹੋਈ....ਜਦਜਕ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਜਜਲਹੇ  ਦਾ ਿਰੀਜ ਵੀ ਬਜਠੰਡਾ ਜਜਲਹੇ  ਜਵੁੱਚ ਹੈ 

ਭਰਤੀ। 

 
 
YouTube 
 

S. N. Post with link 

1. ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸੀ.......... 
https://youtu.be/hJgBLcHYI_I 

 

Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1204 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਬਸਤੀ (ਯ .ਪੀ.) ਰਵਾਨਾ 
 

ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 https://www.facebook.com/100020112615294/posts/525367688143647/ 
 
  

2 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿੁਤਾਬਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੁੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤਜਹਤ ਸਰਜਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਿਰੈਸ' ਰੇਲ ਿੁੱਡੀ 1204 ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ 

ਕੇ ਬਸਤੀ (ਯ .ਿੀ.)ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620395805354973/  

3 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 930 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਮਨੀਪੁਰ ਰਵਾਨਾ 
ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620394965355057/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260731730224431105?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260732056092450819?s=20
https://youtu.be/hJgBLcHYI_I
https://www.facebook.com/100020112615294/posts/525367688143647/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620395805354973/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620394965355057/


 

4 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿੁਤਾਬਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੁੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤਜਹਤ ਸਰਜਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਿਰੈਸ' ਰੇਲ ਿੁੱਡੀ 930 ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ 

ਿਨੀਿੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620376318690255/   

5 Watch live  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/877291072784514/  

6 #ਕੋਵਵਡ_19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862755408278/  

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇੇੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਹੋਟਲਾਂ / ਵਨਿੱਜੀ 
ਫੈਸੀਵਲਟੀਜ਼ ਵਵੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620458122015408/ 
 
 
 

8 ਿੰਜਾਬ ਜਵਜੀਲੈਂਸ ਜਬਊਰੋ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ -2, ਲੋਕ ਜਨਰਿਾਣ ਜਵਭਾਿ, ਜਜਲਾ ਬਜਠੰਡਾ ਜਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ 

ਜ ਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨ ੰ ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈਜਦਆਂ ਰੰਿੇ ਹੁੱਥੀਂ ਜਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਜਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਦ ਜੇ ਜੇ.ਈ ਜਖਲਾਫ਼ ਵੀ 

ਜਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਿੁਕੁੱਦਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620457992015421/ 
 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ  930 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਮਨੀਪੁਰ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260788733441462277  

2 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1204 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਬਸਤੀ (ਯ .ਪੀ.) ਰਵਾਨਾ   
 
 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260788637601607683  

3 #ਕੋਵਵਡ_19 ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168  

4 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿੁਤਾਬਕ 

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਸ ਜਬਆਂ ਜਵੁੱਚ ਿੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੁੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤਜਹਤ ਸਰਜਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 

'ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਿਰੈਸ' ਰੇਲ ਿੁੱਡੀ 1204 ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸਤੀ (ਯ .ਿੀ.)ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।  
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260854612661280768?s=19 
 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620376318690255/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/877291072784514/
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.ARCQI2YA_rmYQoixDuqKmjnC37uqX6pSLA5efFAnrCSsKLlTa-Xmnp5JfJay7uf3W-EaLU5I9QxSyOjEDI4HUMtnBh9NPji_k6fMUdedZC-v82M-kZQf8ANCumQKVMR5g2CUvontuhgEDdvZsMn5GpQFvSErgWJ_Dw-kEuwnPUIK14IFjMrBOQoD0RlL_kUF_9uznnIX2ODScQ8QCWVvhv69Wa1G_VnO7Nf7BSks9kaSye8dlJnM8NPdUb7VtIvKrAhCk5Cx_GDATuF8-3mVnWjP6icfl9Xtw7rdTtfB9iaV-I7BMwpCItIwebOt35mq9itRNODM8752Xmzi3gSVxTdczNogrn8wjPbIl_-ZVP4GivRPpw0g59WBd8M991w1Icp_NnxXYM6dpgg7YxSDdDCWxl8IbevzaPtV5_f4uSaqZk2b9iRz-1BIhBqW4KugMGWwg4DLIuPaBEtu5wDRry-wLm63zy-yh6bmFs1JTNTu5BhKtB2AZY0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQI2YA_rmYQoixDuqKmjnC37uqX6pSLA5efFAnrCSsKLlTa-Xmnp5JfJay7uf3W-EaLU5I9QxSyOjEDI4HUMtnBh9NPji_k6fMUdedZC-v82M-kZQf8ANCumQKVMR5g2CUvontuhgEDdvZsMn5GpQFvSErgWJ_Dw-kEuwnPUIK14IFjMrBOQoD0RlL_kUF_9uznnIX2ODScQ8QCWVvhv69Wa1G_VnO7Nf7BSks9kaSye8dlJnM8NPdUb7VtIvKrAhCk5Cx_GDATuF8-3mVnWjP6icfl9Xtw7rdTtfB9iaV-I7BMwpCItIwebOt35mq9itRNODM8752Xmzi3gSVxTdczNogrn8wjPbIl_-ZVP4GivRPpw0g59WBd8M991w1Icp_NnxXYM6dpgg7YxSDdDCWxl8IbevzaPtV5_f4uSaqZk2b9iRz-1BIhBqW4KugMGWwg4DLIuPaBEtu5wDRry-wLm63zy-yh6bmFs1JTNTu5BhKtB2AZY0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCQI2YA_rmYQoixDuqKmjnC37uqX6pSLA5efFAnrCSsKLlTa-Xmnp5JfJay7uf3W-EaLU5I9QxSyOjEDI4HUMtnBh9NPji_k6fMUdedZC-v82M-kZQf8ANCumQKVMR5g2CUvontuhgEDdvZsMn5GpQFvSErgWJ_Dw-kEuwnPUIK14IFjMrBOQoD0RlL_kUF_9uznnIX2ODScQ8QCWVvhv69Wa1G_VnO7Nf7BSks9kaSye8dlJnM8NPdUb7VtIvKrAhCk5Cx_GDATuF8-3mVnWjP6icfl9Xtw7rdTtfB9iaV-I7BMwpCItIwebOt35mq9itRNODM8752Xmzi3gSVxTdczNogrn8wjPbIl_-ZVP4GivRPpw0g59WBd8M991w1Icp_NnxXYM6dpgg7YxSDdDCWxl8IbevzaPtV5_f4uSaqZk2b9iRz-1BIhBqW4KugMGWwg4DLIuPaBEtu5wDRry-wLm63zy-yh6bmFs1JTNTu5BhKtB2AZY0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/619862755408278/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620458122015408/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620457992015421/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260788733441462277
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260788637601607683
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260854612661280768?s=19


 

1 ਿੁੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਿਟਨ ਅਿਜਰੰਦਰ ਜਸੰਘ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਵਾਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਿੁਤਾਬਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੁੱਦੀ ਸ ਜਬਆਂ 

ਜਵੁੱਚ ਿੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਥੁੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤਜਹਤ ਸਰਜਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਸ਼ਰਜਿਕ ਐਕਸਿਰੈਸ' ਰੇਲ ਿੁੱਡੀ 1204 ਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ 

ਕੇ ਬਸਤੀ (ਯ .ਿੀ.)ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ।  

2 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ  930 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਮਨੀਪੁਰ ਰਵਾਨਾ 

3 ਸਰਵਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1204 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ 'ਸ਼ਰਵਮਕ ਐਕਸਪਰੈਸ' ਬਸਤੀ (ਯ .ਪੀ.) ਰਵਾਨਾ   

04 District level covid 19 report 

 

Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਇਆ ਵਮਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਚੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇ80 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋਆਂ 84 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

329 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦ ੇਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹ ੈਉਡੀਕ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558030011126637/?d=
n 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੈਤ ੋਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੋ 157 ਲੋਕ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੇ 

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਹਰੋ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558048424458129/?d=
n 
 
 

3 ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ/ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ 

ਰਾਜ 

- ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਰੁਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 

- ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਹ ੈ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557929657803339/?d=
n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਇਆ ਵਮਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਚੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇ80 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋਆਂ 84 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

329 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦ ੇਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹ ੈਉਡੀਕ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260533042029801472?s=20 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558030011126637/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558030011126637/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558048424458129/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558048424458129/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557929657803339/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2557929657803339/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260533042029801472?s=20


 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੈਤ ੋਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੋ 157 ਲੋਕ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੇ 

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਹਰੋ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260532463782096899?s=20 
 

3 ਵਜਲ•ੇਾ ਮਵੈਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ•ਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ 

 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260526125995880448?s=20 
 

4 ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਵਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ-ਡਾ. ਰੋਡ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260511485022724096?s=20 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 19 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਭੇਜੀ 
ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260511462914547712?s=20 
 

6 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the Hostel/Private Facilities 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260494355695054850?s=20 
 

7 ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ/ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ 

ਰਾਜ 

- ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਰੁਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 

- ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਹ ੈ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260492460326871041?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਇਆ ਵਮਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ 
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਜ਼ਲੇ ਚੋਂ ਕਰੋੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ੇ80 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋਆਂ 84 ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ 

329 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦ ੇਵਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹ ੈਉਡੀਕ 

 

2 ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗਵਟਵ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜੈਤ ੋਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰੋ 157 ਲੋਕ ਘਰ ਪਹੁੰ ਚੇ 

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260532463782096899?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260526125995880448?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260511485022724096?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260511462914547712?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260494355695054850?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260492460326871041?s=20


 

ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਹਰੋ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਵਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

 

3 ਵਜਲ•ੇਾ ਮਵੈਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤ ੇਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ•ਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ-ਕੁਮਾਰ ਸਰੌਭ ਰਾਜ 

 

 

4 ਵਟੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਵਟੰਗ 

ਵਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ-ਡਾ. ਰੋਡ ੇ

 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 19 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਭੇਜੀ 
ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹੁੰ ਚੇ ਸਨ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ 

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

 

6 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the Hostel/Private Facilities 
 

7 ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ/ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ 

ਰਾਜ 

- ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਰੁਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ 

- ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਹ ੈ

 

 

Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611756062485632/  

2 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 53 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ  
ਘਰੇਲ  ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸਪਲਾਈ-ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ 

*ਵੇਰਕਾ ਨੇ 1159773 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ   
* ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਛਟੋ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611868252474413/  

3 ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  
ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ 

* ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜਹੇ ਤੋਂ 1 ਵਜਹੇ ਤੱਕ ਰਵਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611756062485632/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611868252474413/


 

ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611921585802413/  

4 ਵਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੇ  ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਮਊਨਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ  
ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂਵਲਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611939382467300/  

5 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਜਜਲਹ ਾ ਿਰਬੰਧਕੀ ਕੰਿਲੈਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਿੁੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਸੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਦਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਜਹ ੇਤੁੱਕ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਜਲਆਂ ਨ ੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਸਿਾਂਬੁੱਧ ਿੰਿ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਨਵੇਕਲੀ ਿਜਹਲ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612035692457669/  

6 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ.ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿ 

ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਲਾਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612038489124056/  

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਰੋਡ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬੱਸ ਸਟਡੈ ਰੋਡ, 
ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਖਟੀਕਾ ਮਹੱੁਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 5 ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆ ਗਲੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ 
ਮਹੱੁਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤ ੇ2 ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਗਲੀ ਨੰ 2 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 
ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612585619069343/  

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਧਵ ਨਗਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ, ਡੀ.ਸੀ. 
ਕੰਪਲੈਕਸ,ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612586999069205/  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ  ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612610362400202/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260452537620201473?s=19  

2 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 53 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ  
ਘਰੇਲ  ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸਪਲਾਈ-ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ 

*ਵੇਰਕਾ ਨੇ 1159773 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ   
* ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਛਟੋ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260510681675313157?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611921585802413/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2611939382467300/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612035692457669/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612038489124056/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612585619069343/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612586999069205/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612610362400202/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260452537620201473?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260510681675313157?s=19


 

3 ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  
ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ 

* ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜਹੇ ਤੋਂ 1 ਵਜਹੇ ਤੱਕ ਰਵਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ  
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260537185649950721?s=19  

4 ਵਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੇ  ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਮਊਨਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ  
ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂਵਲਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260544899075670017?s=19  

5 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਜਜਲਹ ਾ ਿਰਬੰਧਕੀ ਕੰਿਲੈਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਿੁੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਸੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਦਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਜਹ ੇਤੁੱਕ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਜਲਆਂ ਨ ੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਸਿਾਂਬੁੱਧ ਿੰਿ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਨਵੇਕਲੀ ਿਜਹਲ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260522420601065474?s=19  

6 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ.ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿ 

ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਲਾਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260580662911946755?s=19  

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਰੋਡ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬੱਸ ਸਟਡੈ ਰੋਡ, 
ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਖਟੀਕਾ ਮਹੱੁਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 5 ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆ ਗਲੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ 
ਮਹੱੁਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤ ੇ2 ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਗਲੀ ਨੰ 2 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 
ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260805361591869440?s=19  

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਧਵ ਨਗਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ, ਡੀ.ਸੀ. 
ਕੰਪਲੈਕਸ,ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260805512343494656?s=19  

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ  ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260806159612751872?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਹਮ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

2 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 53 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ  
ਘਰੇਲ  ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਈ ਸਪਲਾਈ-ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ 

*ਵੇਰਕਾ ਨੇ 1159773 ਲੀਟਰ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ   

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260537185649950721?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260544899075670017?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260522420601065474?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260580662911946755?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260805361591869440?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260805512343494656?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260806159612751872?s=19


 

* ਕੋਵਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਫੈਿੱਡ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪਹੰੇੁਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਦੱਤੀ ਛਟੋ 

 

3 ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  
ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤ ੇਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ 

* ਵਜਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜਹੇ ਤੋਂ 1 ਵਜਹੇ ਤੱਕ ਰਵਜਸ਼ਟੇੇ੍ਰਸ਼ਨ  
ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 
 

4 ਵਵਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੇ  ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਵਮਊਨਟੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ  
ਆਯ ਰਵੈਵਦਕ ਦਵਾਈ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂਵਲਾ 
 

5 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਜਜਲਹ ਾ ਿਰਬੰਧਕੀ ਕੰਿਲੈਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਿੁੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਸੋਸ਼ਲ ਜਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਦਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਜਹ ੇਤੁੱਕ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਜਲਆਂ ਨ ੰ ਸੁਣ ਕੇ 

ਸਿਾਂਬੁੱਧ ਿੰਿ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਨਵੇਕਲੀ ਿਜਹਲ। 

6 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ.ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿ 

ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਲਾਈ। 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਰੋਡ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ, ਬੱਸ ਸਟਡੈ ਰੋਡ, 
ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਖਟੀਕਾ ਮਹੱੁਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰ 5 ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆ ਗਲੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ 
ਮਹੱੁਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਅਤ ੇ2 ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਗਲੀ ਨੰ 2 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ 
ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

8 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਧਵ ਨਗਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ, ਡੀ.ਸੀ. 
ਕੰਪਲੈਕਸ,ਕੈਂਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 
ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ  ਵਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ.ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਿ 

ਲੋਕ www.covidhelp.punjab.gov.in  ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਿਲਾਈ। 
https://youtu.be/IdH8atzmd6o  

2 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਜਵੰਦ ਿਾਲ ਜਸੰਘ ਸੰਧ  ਨੇ ਜਜਲਹ ਾ ਿਰਬੰਧਕੀ ਕੰਿਲੈਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਿੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ 

ਜਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਦਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਤੋਂ 11 ਵਜਹੇ ਤੁੱਕ ਆਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਸਜਲਆਂ ਨ  ੰਸੁਣ ਕੇ ਸਿਾਂਬੁੱਧ 

ਿੰਿ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਨਵੇਕਲੀ ਿਜਹਲ। 

https://youtu.be/V8FmChJBHOM  

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸਨੇਮਾ ਚੌਂਕ  ਵਵਖ ੇਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 

ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/IdH8atzmd6o
https://youtu.be/V8FmChJBHOM


 

https://youtu.be/CuEoup98FJs  

 

Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ - ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

# ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
 (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137654327879890&id=100049059699993  

2 -# ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,58,434 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7,57,762 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137655254546464&id=100049059699993  

3 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਵੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਸ਼ਟ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137657171212939&id=100049059699993  

4 # ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਕੈੈੰਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  7 ਵਜੇ 1188 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ 'ਸਰਾਵਮਕ 
ਐਕਸਪਰੈਸ' ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ 
# ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਵਵਲ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ, 
ਵਕਹਾ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚ (ਫੋਟੋ 
ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137656091213047&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ - ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

# ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
 (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260597148908994560?s=19 
  

2 -# ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,58,434 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7,57,762 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ (ਫੋਟ ੋਸਮੇੇ਼ਤ) 

 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260597679014412289?s=19 
  

https://youtu.be/CuEoup98FJs
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137654327879890&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137654327879890&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137655254546464&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137657171212939&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=137656091213047&id=100049059699993


 

3 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਵੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਸ਼ਟ (ਫੋਟੋ ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260599762954465282?s=19 

4 # ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਕੈੈੰਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  7 ਵਜੇ 1188 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ 'ਸਰਾਵਮਕ 
ਐਕਸਪਰੈਸ' ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ 
  

# ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਵਵਲ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ, 
ਵਕਹਾ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚ (ਫੋਟੋ 
ਸਮੇੇ਼ਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260778766617530368?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਟਸਐਿੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਿਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 #  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਚ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੋਵਗੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ - ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

# ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

5 -# ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੱਲਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 7,58,434 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ -ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

# ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7,57,762 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ 

6 # ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਵੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ 
ਸਮਾਨ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਨਸ਼ਟ 

7 # ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਕੈੈੰਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  7 ਵਜੇ 1188 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ 'ਸਰਾਵਮਕ 
ਐਕਸਪਰੈਸ' ਹੋਵੇਗੀ ਰਵਾਨਾ 
  

# ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਵਵਲ ਅਤ ੇਪੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਵਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ, 
ਵਕਹਾ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਰਚ 

  

 

Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260599762954465282?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260778766617530368?s=19


 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚੋਂ 54 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ ਦ ੇਵਜ਼ਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440209066204792&id=1000064
71981691 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440211316204567&id=1000064
71981691 
 

3 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਕੱਤਰ ਵਸੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440212839537

748&id=1000064719 

4 ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-

ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵ-ੇਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440369852855
380&id=10000647198169181691 

 
 

5  ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 11.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਧਆਨਪੁਰ- 

ਫਤਵਹਗੜ ਚ ੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਵਖਆ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440370359521

996&id=100006471981691 

6 ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440371052855

260&id=100006471981691 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 1901 ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 1744 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440426069516425&id=1000064
71981691 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚੋਂ 54 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ ਦ ੇਵਜ਼ਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260477114328985603?s=20 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260477199922184196?s=20 

 
 

3 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਕੱਤਰ ਵਸੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260492603910488064?s=20 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440212839537748&id=1000064719
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440212839537748&id=1000064719
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440370359521996&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3440370359521996&id=100006471981691
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260492603910488064?s=20


 

 

4 ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-

ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵ-ੇਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260547817862397958?s=20 
 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 11.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਧਆਨਪੁਰ- 

ਫਤਵਹਗੜ ਚ ੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਵਖਆ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260547874133176320?s=20                

6 ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260547939220377601?s=20 

 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 1901 ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 1744 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260565614176976899?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚੋਂ 54 ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ ਦ ੇਵਜ਼ਲੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਲਈ ਕੀਤਾ 
ਰਵਾਨਾ 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

3 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਕੱਤਰ ਵਸੰਘ ਬੱਲ ਵਲੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

4 ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਸ਼ੁੱ ਧ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-

ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵ-ੇਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 11.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵਧਆਨਪੁਰ- 

ਫਤਵਹਗੜ• ਚ ੜੀਆਂ ਰੋਡ ਦ ੇਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਵਖਆ 

 

6  ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਥਕ ਯਤਨ-ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 1901 ਮਰੀਜਾਂ ਵਵਚੋਂ 1744 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਵ 

 

8 Rate lists of vegetables and fruits. 
 

9 Media bulletin 



 

 

 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 13 May Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704826833653810/ 

2 How to protect yourself from #COVID_19? 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704845090318651/ 
 

3 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(With Video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704920280311132/ 
 

4 Direct Online/Video/Skype Interview to fill up 07 posts of Young Professional(YP) by ICAR, 
PAU Ludhiana. 
Minimum Qualification: BSC Agri/Food Science/Food Technology 
Interview date: 20/05/2020 @ 11:00am  
For details visit: www.ciphet.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704958100307350/ 
 

5 Centralised Counselling for admission to 3/5 years BA, LLB(Hons) program by GNDU, 
Amritsar for admission to affiliated colleges of PU CHD, GNDU Amritsar & Punjabi 
University, Patiala. 
Visit::-http://online.gndu.ac.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704968466972980/ 

6 The food shops especially halwai shops which remained closed in the lockdown in last 50 
days due to #COVID19 have been asked to destroy whole of the old, stale and putrefied 
food material. Also the packaged food stuff where the expiry date has crossed has also 
been ordered to be destroyed. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704987786971048/ 
 

7 6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704993603637133/  

8 ਕੋਵਵਡ-19; ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਵਹਕਾਰੀ 
ਸਭਾਵਾਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704996823636811/ 
 

9 ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705012296968597/ 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704826833653810/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704845090318651/
https://esanjeevaniopd.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704920280311132/
http://www.ciphet.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704958100307350/
http://online.gndu.ac.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704968466972980/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704987786971048/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704993603637133/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/704996823636811/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705012296968597/


 

10 ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਵਟਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 82 ਹੋਈ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705013016968525/ 
 

11 ਿਰਿੁੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ (ਯੋਜਨਾ) ਿੰਜਾਬ ਸ. ਜਸਿਾਲ ਜਸੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਿਨੀਤ ਜਰਆਤ ਸਿੇਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਿਤਾਲ ਹੁਜਸ਼ਆਰਿੁਰ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲਹ ਾ 

ਿਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਕੀਤੇ ਸੁਚੁੱਜੇ ਿਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਿਰਿਟਾਈ। ਉਨਹਾਂ ਹਸਿਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਫਜਲਊ ਕੌਰਨਰ 

ਅਤ ੇਿਾਈਕੋ੍ਰ ਲੈਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂ ਜਦਆਂ ਜਸਹਤ ਅਿਲੇ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਿੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=705026386967188&id=226290164840815 
 

12 || May 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh(With Video) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/877291076117847/ 
 

13 While ruling out extension in the contract of liquor vends beyond March 31, 2020, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh has announced that the state government would, in 
line with the Finance Department’s recommendation, provide adjustments to the 
licensees for losses incurred for the lockdown period, from March 23 to May 6, 2020. The 
Chief Minister has constituted a three-member Committee of senior officers to assess the 
actual loss resulting from closure of liquor vends amid COVID-19. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161006953726/ 
 

14 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has been facilitating 
return of migrants to their native states. Till now more than 90 trains have left from 
Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. State government has spent more than 
₹6 Cr to fund movement of these migrants till now. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161226953704/ 
 

15 Expressing disappointment at the Centre’s failure to address the humanitarian crisis 
resulting from the lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh said immediate 
intervention in the unorganised labour sector should have been a top priority in the fiscal 
relief package, the first tranche of which was announced by Union Finance Minister 
Niramala Sitharaman. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161480287012/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 13 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260400652418551808?s=19 
 

2 .How to protect yourself from #COVID_19? 
#PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168?s=19 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705013016968525/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=705026386967188&id=226290164840815
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/877291076117847/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161006953726/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161226953704/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705161480287012/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260400652418551808?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260410561130631168?s=19


 

3 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 while sitting at home(With Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260460875993042945?s=19 
 

4 ...Barnala's Patti Sohal Isolation facility facilitates various activities for #Corona positive 
persons, thanks to which all the people are full of energy. 
#PunjabFightsCorona(With Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260476822510284801?s=19 
 

5 6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260508958164312064?s=19 
 
 

6  #Hoshiarpur 
लॉकडाउन में लोगों तक जरुरी वस्तुओ ंकी सप्लाई यकीनी बना रही सहकारी सभाए ं

- ममल्क सप्लाई सभाओ ंके माध्यम से दूध उत्पादक सदस्यों से रोजाना एकत्र मकया जा रहा है लगभग 70 हजार लीटर दूध 

- सहकारी सभाओ ंकी ओर से 43.15 लाख रुपए की जरुरी वस्तुओ ंका सामान मकया गया सप्लाई(फोटो समहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260515464851177472?s=19 
 

7  #Hoshiarpur 
प्रमुख समिव ने सरकारी अस्पताल व कोमवड राहत कें द्र का मकया दौरा 

- पी.पी.ई. मकटों, एन-95 मास्क व अन्य जरुरी साजो-सामान का मलया जायजा 

- कहा, मजला प्रशासन की ओर सेमकए गए प्रबंध प्रशंसनीय(फोटो समहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260523729169395712?s=19 
 

8 #Hoshiarpur 
एक और पाजीमटव केस आया सामने, 82 हुई एमटटव केसों की मगनती 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260524975846555653?s=19 
 

9 ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ (ਯੋਜਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਵਸੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ 
ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਦਾ 
ਦੌਰਾ ਕਰਵਦਆਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੈੰ ਕੀਤ ੇਸੁਚੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260533677542572038?s=19 
 

10 State of Punjab has completed testing of 41849 people as on 13th May, 2020. The state 
has increased its testing per million figures to 1392 per day as on 13th May, 2020. This is 
better than the national average of 1243 tests per million per day disclosed, Punjab 
Health Minister 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260543586816360448?s=19 
 

11 Punjab Government has been facilitating return of migrants to their native states. Till 
now more than 90 trains have left from Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. 
State government has spent more than ₹6 Cr to fund movement of these migrants till 
now. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260551132000256001?s=19 

https://esanjeevaniopd.in/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260460875993042945?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260476822510284801?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260508958164312064?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260515464851177472?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260523729169395712?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260524975846555653?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260533677542572038?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260543586816360448?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260551132000256001?s=19


 

 

12 Food shops especially halwai which remained closed during lockdown in last 50 days due 
to #COVID19 asked to destroy whole of old, stale and putrefied food material. Also 
packaged food stuff where expiry date has crossed also ordered to be destroyed. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260507752599678976?s=19 
 

13  #PunjabExcisePolicy: CM @capt_amarinder says no extension in liquor vend contracts 
post 31.03.2020, govt to give adjustments for #lockdown losses, 3-member panel to 
calculate. GoM to decide on future adjustments & liquor #covid cess. Home delivery 
choice in lockdow with licensees  
https://twitter.com/CMOPb/status/1260530096596824064?s=19 
 
 

14 State Vigilance Bureau arrests Junior Engineer (JE) of PWD for taking bribe and also 
registered bribery case against his accomplice JE in this case. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260569444608282630?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 13 May Rate List (With Pics) 
 

2 How to protect yourself from #COVID_19? 
#PunjabFightsCorona 

3 ਕੋਵਵਡ-19; ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁੱ ਧ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਵਹਕਾਰੀ 
ਸਭਾਵਾਂ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

4 ਪਰਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

5 ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ੀਵਟਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, 82 ਹੋਈ ਐਕਵਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਿਰਿੁੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ (ਯੋਜਨਾ) ਿੰਜਾਬ ਸ. ਜਸਿਾਲ ਜਸੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਿਨੀਤ ਜਰਆਤ ਸਿੇਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਿਤਾਲ ਹੁਜਸ਼ਆਰਿੁਰ ਅਤ ੇਕੋਜਵਡ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਜਦਆਂ ਜਜ਼ਲਹ ਾ 

ਿਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋੰ  ਕੀਤੇ ਸੁਚੁੱਜੇ ਿਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਿਰਿਟਾਈ। ਉਨਹਾਂ ਹਸਿਤਾਲ ਜਵਖੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਫਜਲਊ ਕੌਰਨਰ 

ਅਤ ੇਿਾਈਕੋ੍ਰ ਲੈਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂ ਜਦਆਂ ਜਸਹਤ ਅਿਲੇ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ(ਵੀਡੀਓ ਸਿੇਤ) 

7 || May 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh(With Video) 

8 While ruling out extension in the contract of liquor vends beyond March 31, 2020, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh has announced that the state government would, in 
line with the Finance Department’s recommendation, provide adjustments to the 
licensees for losses incurred for the lockdown period, from March 23 to May 6, 2020. The 
Chief Minister has constituted a three-member Committee of senior officers to assess the 
actual loss resulting from closure of liquor vends amid COVID-19. 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260507752599678976?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1260530096596824064?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260569444608282630?s=19


 

9  Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has been facilitating 
return of migrants to their native states. Till now more than 90 trains have left from 
Punjab taking 1,10,000 migrants to their states. State government has spent more than 
₹6 Cr to fund movement of these migrants till now. 

10 Expressing disappointment at the Centre’s failure to address the humanitarian crisis 
resulting from the lockdown, Chief Minister Captain Amarinder Singh said immediate 
intervention in the unorganised labour sector should have been a top priority in the fiscal 
relief package, the first tranche of which was announced by Union Finance Minister 
Niramala Sitharaman. 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 

  

S.N. Post with link 

1 Important New orders regarding opening of mobile repair shops, computer hardware, spare parts and others. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804779083380452&set=a.433052357219795&type=3&theater 

2 Important order New private offices allowed including taxation advocates , DTH and Cable, etc. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804780186713675&set=a.433052357219795&type=3&theater 

3 Important order Revised timings of medical labs 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804780603380300&set=a.433052357219795&type=3&theater 

4 Important order Revised timings of medical shops. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804781300046897&set=a.433052357219795&type=3&theater 

5 PICS OF TEA AND MILK SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL, JALANDHAR ON WEDNESDAY EARLY 
MORNING.(08:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804858083372552&set=a.433052357219795&type=3&theater 

6  BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL, JALANDHAR.(09:00AM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804858546705839&set=pcb.804858613372499&type=3&theater 

7 LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(02:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804965470028480&set=pcb.804965526695141&type=3&theater 

8 With the concerted efforts of the Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh two more ‘Shramik 
Express’ trains with around 2400 migrants today chugged off for Sitapur and Rai Bareli.  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804975413360819&set=a.112526199272414&type=3&theater 

9 The 26th patient from Jalandhar today won war against Covid 19 after she recovered from the pandemic on Wednesday 
and was discharged from the local Civil Hospital. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805016280023399&set=a.112526199272414&type=3&theater 

10 In a major reprieve to the migrants stuck due to lockdown/ curfew in the state, the Punjab government led by Chief 
Minister Captain Amarinder Singh has spent Rs 2.02 crore for ensuring free travel to around 37,000 migrants from 
Jalandhar via ‘Shramik Express’ trains to their respected destinations. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805070946684599&set=a.433052357219795&type=3&theater 

11 Video 
In a major reprieve to the migrants stuck due to lockdown/ curfew in the state, the Punjab government led by Chief 
Minister Captain Amarinder Singh has spent Rs 2.02 crore for ensuring free travel to around 37,000 migrants from 
Jalandhar via ‘Shramik Express’ trains to their respected destinations. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805071240017903/ 

12 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Kaur Chawla. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805084003349960/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804779083380452&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804780186713675&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804780603380300&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804781300046897&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804858083372552&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804858546705839&set=pcb.804858613372499&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804965470028480&set=pcb.804965526695141&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804975413360819&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805016280023399&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805070946684599&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805071240017903/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805084003349960/


 

13 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805092900015737/ 

14  Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805092900015737/ 

15 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805094446682249/ 

16  Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805096543348706/ 

17 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805099303348430/ 

18  Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805102206681473/ 

19 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805105036681190/ 

20   
Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805109663347394/ 

21 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805113796680314/ 

22  DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00PM) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805125220012505&set=pcb.805125276679166&type=3&theater 

23 WITH EFFORTS OF CAPTAIN GOVERNMENT TWO MORE ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS PLY WITH 2400 MIGRANTS FROM 
CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805130750011952&set=pcb.805137066677987&type=3&theater 

24 26TH PATIENT FROM JALANDHAR WINS BATTLE AGAINST CORONA VIRUS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805137593344601&set=pcb.805137993344561&type=3&theater 

25 MANDI BOARD INITIATES CONSTRUCTION OF APPROACH ROADS IN PARTAPPURA VEGETABLE AND FRUIT MARKET 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805139523344408&set=pcb.805141533344207&type=3&theater 

26 DEPUTY COMMISSIONER JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805154566676237/ 

27 COMMISSIONER OF POLICE JALANDHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805160133342347/ 

28 DISTRICT ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805157080009319&set=pcb.805161636675530&type=3&theater 

29 FOUR FARMERS BOOKED FOR STRAW BURNING IN MIRPUR VILLAGE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805162253342135&set=pcb.805163393342021&type=3&theater 

30 HORTICULTURE DEPARTMENT IS COMMITTED TO FACILITATE THE CULTIVATORS OF MUSK MELON AND WATER MELON 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805163690008658&set=pcb.805167560008271&type=3&theater 

31 ADMINISTRATION SUPPLIES 106459 LITRES MILK, 863-KG CHEESE, 10721-KG CURD, 18828-LITRES LASSI, 356-KG KHEER 
AND 6631 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805167703341590&set=pcb.805168646674829&type=3&theater 
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32 JIT GIVES PPE KITS TO JALANDHAR FIRE BRIGADE WING 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805168933341467&set=pcb.805169946674699&type=3&theater 

33 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 2.02 CRORE GIFT ENABLES 37000 MIGRANTS FROM JALANDHAR TO REACH BACK AT THEIR 
NATIVE STATES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805170123341348&set=pcb.805171026674591&type=3&theater 

34 4489 SAMPLES OF THROAT SWAB TEST OUT OF 5408 FOUND NEGATIVE- DC AND CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805171376674556&set=pcb.805172236674470&type=3&theater 

35 COMMISSIONERATE POLICE ISSUES 17211 CHALLANS FOR VIOLATION OF CURFEW NORMS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805173730007654&set=pcb.805173936674300&type=3&theater 

36 31 ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS PLY FROM CITY TO FACILIATTE MIGRANTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805234700001557&set=pcb.805235083334852&type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 Important New orders regarding opening of mobile repair shops, computer hardware, spare parts and others. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260376908308643842 

2 mportant order New private offices allowed including taxation advocates , DTH and Cable, etc. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260377751787393024 

3 Important order Revised timings of medical labs 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260378077357584392 

4 Important order Revised timings of medical shops. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260378343020597256 

5 BREAKFAST IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL,(09:00AM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260418925692628996 

6  LUNCH IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(02:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260493689715134465 

7 With the concerted efforts of PunjabGovtIndia led by CM Capt Amarinder two more ‘Shramik Express’ trains with around 2400 migrants today chugged 

off for Sitapur and Rai Bareli. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260499966482661376 

8  Taking a strict action against the farmers involved in wheat Strawburning he Maqsudan police have registered a case 
against four farmers in Mirpur village of the district 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260515050667642880 

 9 The 26th patient Sunita resident of New Raseela Nagar in Basti Danishmanda today won the war against Covid-19 after she 
recovered from the pandemic on Wednesday and was discharged from Jalandhar Civil Hospital 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260526476970954752 

10 27th  Shramik Express left from Sultanpur from Jalandhar city railway station 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260533678322655233 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805168933341467&set=pcb.805169946674699&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805170123341348&set=pcb.805171026674591&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805171376674556&set=pcb.805172236674470&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805173730007654&set=pcb.805173936674300&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805234700001557&set=pcb.805235083334852&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260376908308643842
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260377751787393024
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260378077357584392
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260378343020597256
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260418925692628996
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260493689715134465
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260499966482661376
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260515050667642880
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260526476970954752
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260533678322655233


 

11 THE PUNJABGOVTINDIA WAS BEARING THE ENTIRE EXPENDITURE FOR ENSURING FREE TRAVEL FOR THE MIGRANTS AND 
FOR THE TRAIN BOUND TO VIJAYVADA THE STATE GOVERNMENT WAS SPENDING RS. 9.72 LAKH. DC KAPURTHALA MS 
DEEPTI UPPAL, DCP MR BALKAR SINGH AND OTHERS WERE PRESENT. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260556023514923013 

12 In a major reprieve to the migrants stuck due to lockdown/ curfew in the state, of PunjabGovtIndia led by CM Capt 
Amarinder has spent Rs 2.02 crore for ensuring free travel to around 37,000 migrants from Jalandhar via Shramink Express 
trains. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260556007325011969 

13 Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260561600307757057 

14 DINNER IS BEING SERVED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(09:00PM) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260577051989467136 

15 ANOTHER SHRAMIK SPECIAL TRAIN LEFT TO FOR GAYA FROM JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260579110411173890 

 
WhatsApp 
  

S.N. TEXT 

1 RATE LIST VEGETABLES 13.05.2020 

2 WITH EFFORTS OF CAPTAIN GOVERNMENT TWO MORE ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS PLY WITH 2400 MIGRANTS FROM CITY  

3 MANDI BOARD INITIATES CONSTRUCTION OF APPROACH ROADS IN PARTAPPURA VEGETABLE AND FRUIT MARKET 

4 FOUR FARMERS BOOKED FOR STRAW BURNING IN MIRPUR VILLAGE 

5 HORTICULTURE DEPARTMENT IS COMMITTED TO FACILITATE THE CULTIVATORS OF MUSK MELON AND WATER MELON 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 106459 LITRES MILK, 863-KG CHEESE, 10721-KG CURD, 18828-LITRES LASSI, 356-KG KHEER AND 
6631 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS  TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

7 26TH PATIENT FROM JALANDHAR WINS BATTLE AGAINST CORONA VIRUS 

8 JIT GIVES PPE KITS TO JALANDHAR FIRE BRIGADE WING 

9 DISTRICT ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE NEEDY PEOPLE 

10   
PICS OF PARTAPPURA MANDI APPROACH ROAD CONSTRUCTION  WORK. 

11 CAPTAIN GOVERNMENT’S RS 2.02 CRORE GIFT ENABLES 37000 MIGRANTS FROM JALANDHAR TO REACH BACK AT THEIR 
NATIVE STATES 

12  COMMISSIONERATE POLICE ISSUES 17211 CHALLANS FOR VIOLATION OF CURFEW NORMS 
  

13 HEALTH BULLETIN BY CIVIL SURGEON JALANDHAR 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260556023514923013
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260556007325011969
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260561600307757057
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260577051989467136
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260579110411173890


 

14  31 ‘SHRAMIK EXPRESS’ TRAINS PLY FROM CITY TO FACILIATTE MIGRANTS 
  

  
Youtube 

SN. Post and Link 

1. Health bulletin by Civil Surgeon Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=naDyPrtlyNU 

2.  27th Shramik Train 
https://www.youtube.com/watch?v=Rd0-oM5bjxE 

3. 27th Shramik Train 
https://www.youtube.com/watch?v=qrOmdvGRJr8 

4  Shramik Train left for Gaya From Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=kwftQ33jZGE 

5 Shramik Train left for Gaya From Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=GlAwjA6NVTM 

  
 

Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦ ੋਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਵਸਹਤਯਾਬ 

*ਦ ਸਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਮਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ 
*ਵਵਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

2 ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗ ੇਲੜਾਈ-ਜਸਬੀਰ ਵਸੰਘ 
ਵਡੰਪਾ 
*ਵਵਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਸਮੇਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
*ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

3 ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਵਭਾਗ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਹੱਤ ਵਵਚ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ-
ਜੋਸ਼ੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=naDyPrtlyNU
https://www.youtube.com/watch?v=Rd0-oM5bjxE
https://www.youtube.com/watch?v=qrOmdvGRJr8
https://www.youtube.com/watch?v=kwftQ33jZGE
https://www.youtube.com/watch?v=GlAwjA6NVTM
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


 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ  ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

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

5 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

6 || 13 ਮਈ, 2020 || #ਕਵੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ ਦਾ 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

 
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 ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਵਭਾਗ ਅਤੇ ਦੁੱ ਧ ਸ਼ੀਤਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਹੱਤ ਵਵਚ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ-
ਜੋਸ਼ੀ 
 

4 ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗ ੇਲੜਾਈ-ਜਸਬੀਰ ਵਸੰਘ 
ਵਡੰਪਾ 
*ਵਵਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਸਮੇਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ 
ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
*ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਵਚ ਕੋਵਵਡ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ  ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

6 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

7 ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦ ੋਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਵਸਹਤਯਾਬ 

*ਦ ਸਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਮਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ 
*ਵਵਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ 
 

8 || 13 ਮਈ, 2020 || #ਕਵੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ ਦਾ 

ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 

 

9 Creatives reg. COVID-19 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COVID CARE ISOLATION CENTRE SET UP AT KULAR COLLEGE OF NURSING AT BIJA 
LUDHIANA DISTRICT HAS ARRANGEMENT OF MORE THAN 2500 BEDS IN ISOLATION 
CENTRES 
BEST HEALTHCARE FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE PATIENTS: SDM PAYAL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058932700816970/?d=n 

2 FOR BENEFIT OF RESIDENTS, MC SET UP SPECIAL COUNTERS FOR PROPERTY TAX 
COLLECTION IN ALL FOUR ZONES 
BY PAYING COMPLETE TAX, ONE WOULD GET WAIVER FROM INTEREST & PENALTY 
ALONG WITH 10% REBATE: MC COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058931130817127/?d=n 

3 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 13, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058928094150764/?vh=e&d=n 

4 FIVE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT TODAY 
FREQUENCY OF TRAINS DEPARTING FROM LUDHIANA TO OTHER STATES TO BE 
INCREASED IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER 
URGES MIGRANTS TO NOT FALL PREY TO PEOPLE WHO CLAIM TO TAKE THEM TO OTHER 
STATES BY ROAD IN LIEU OF MONEY 
CLARIFIES THAT PUNJAB GOVT ALREADY PROVIDING FREE TRAVEL BY RAIL 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058928777484029/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 In view of #COVID19, A 500-bedded COVID Care Isolation centre has been set 
up at Meritorious School #Ludhiana, while one such centre with best healthcare 
facilities has also been developed at Kular College of Nursing at village 
Kishangarh near Bija 

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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__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.ARDNdOXWF54In3iNQFNhSTNNrPcF3m9a-T_or_DeHr_85he7s8Yk7uEWS8Ge0ajgxZRhclhavbCeIXyPyWWBydhqpxbjsLNjWiNywCmHBITigY62JsxTnKRFvcUcL-_ZTcLNeGsMW8NU4f5c0Gz92oGIEmahNEEWucwSnFbzHdY422umc8cpA9I0_hu0y3b0E3NSg4tNB1wCuEDJt0ePf7u8zjyZ1HyA3zdpkRHaVXFmIxleWz_GuoRl4bpIm6ZOP6hYEfsTsKRVluBiIFL1muo9VhGeuZt1atAh_DE2AFJYQM4rE8MLEXH-rPFyGnTPLXk3vEyG6S2lA0wpBkXEzSQfL7hDC-VTPro&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058932700816970/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058931130817127/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058928094150764/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3058928777484029/?d=n
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260728519648141312?s=08 

2 SDM Payal Sagar Setia stated that Kular third level centre has a facility of 
admitting 400 patients. Only suspected patients would be admitted at this centre, 
and if they require further treatment, they would be shifted to government or 
private hospitals. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260731450933964800?s=08 

3 District Admn has made elaborate arrangements for fighting #COVID19 in district. 
Civil Hospital #Ludhiana, MCH near Vardhman, CHCs at Khanna, Samrala, 
Raikot, Jagraon, Nursing College Raikot, Meritorious School, @PAU_LDH hostels 
are being used as COVID Control Isolation Centres 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260732670381707265?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COVID CARE ISOLATION CENTRE SET UP AT KULAR COLLEGE OF NURSING AT BIJA 
LUDHIANA DISTRICT HAS ARRANGEMENT OF MORE THAN 2500 BEDS IN ISOLATION 
CENTRES 
BEST HEALTHCARE FACILITIES ARE BEING PROVIDED TO THE PATIENTS: SDM PAYAL 
(English & Punjabi) 

2 FOR BENEFIT OF RESIDENTS, MC SET UP SPECIAL COUNTERS FOR PROPERTY TAX 
COLLECTION IN ALL FOUR ZONES 
BY PAYING COMPLETE TAX, ONE WOULD GET WAIVER FROM INTEREST & PENALTY 
ALONG WITH 10% REBATE: MC COMMISSIONER(English & Punjabi) 

3 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
May 13, 2020 

4 FIVE NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT TODAY 
FREQUENCY OF TRAINS DEPARTING FROM LUDHIANA TO OTHER STATES TO BE 
INCREASED IN COMING DAYS: DEPUTY COMMISSIONER 
URGES MIGRANTS TO NOT FALL PREY TO PEOPLE WHO CLAIM TO TAKE THEM TO OTHER 
STATES BY ROAD IN LIEU OF MONEY 
CLARIFIES THAT PUNJAB GOVT ALREADY PROVIDING FREE TRAVEL BY RAIL 
(English & Punjabi) 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 

-ਸੰਤ ਵਨਰੰਕਾਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵਮਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਸਮਰਵਪਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਦਨ 100 ਲੋੜਵੰਦ 
ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674184580026823?__tn__=-R 
 

2 -ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
-ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲਣ : ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674183823360232?__tn__=-R 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260728519648141312?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260731450933964800?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PAU_LDH
https://twitter.com/PAU_LDH
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1260732670381707265?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674184580026823?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674183823360232?__tn__=-R


 

 

3 -ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 
ਮੀਵਟੰਗ 

- ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇ 
-ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵਕਸਾਨ ਸਵਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ: ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674183720026909?__tn__=-R 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰ: ਤੇ ਪਰਾਇ:) ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕ ਲ ਵਸੱÎਵਖਆ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ 
ਵਵਚ ਪੜਹ ਰਹੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਨਗੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

-ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674182980026983/?t
ype=3&__tn__=-R 
 

5 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ 
-ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਵਰਹੈ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਇਲਾਜ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674182536693694?__tn__=-R 
 

6 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ਨ : 
ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਕਰਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674182026693745?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ 
-ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਵਰਹੈ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਇਲਾਜ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260809805360271360?s=20 
 

2 -ਵਜ਼ਲਹਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰ: ਤੇ ਪਰਾਇ:) ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕ ਲ ਵਸੱÎਵਖਆ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ 
ਵਵਚ ਪੜਹ ਰਹੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਨਗੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

-ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260809946267934721?s=20 
 

3 -ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
-ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲਣ : ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260810090170351617?s=20 
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https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674183720026909?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674182980026983/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674182980026983/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674182536693694?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674182026693745?__tn__=-R
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260809805360271360?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260809946267934721?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260810090170351617?s=20


 

S.N. TEXT 

1 -ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
-ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਲਣ : ਵਜ਼ਲ•ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

2 -ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ 
-ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਵ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਵਰਹੈ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਖ ੇਇਲਾਜ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

3  

 

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 | 13 ਮਈ, 2020 || #ਕਵੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖ ੇਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
...https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/877291136117841/ 
 

2 ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿੀਿੀਐਸ, ਡੀਐਸਿੀ ਿੋਿਾ ਨੇ ਇੁੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ, 

ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੈਸੇ ਜਦੁੱਤੇ।  ਜੋ ਜਕਸੇ ਿਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੁੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਸਨ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656121341194830 
 

3 ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਵਵੱਚ 15.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656062667867364 
 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੇਗੇਵਟਵ 

ਵਵਸ਼ਵ ਵਸਹਤ ਸੰਗਿਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਸਹਤ ਕੇਦਰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਵਸਹਤ ਕੇਦਰ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਵਾਲਾ ਵਵਖੇ ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦਵਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656061924534105 
 

5 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ 
ਵਾਲਾ ਮਾਰਵਕਟ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨ ਵਬਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656046801202284 
 

  

 
TWITTER 
 

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=AZWdfJXKAyCku7uTd0YDL7R4k8aSbWwkw_b2GdD6wqsUMzbRZoUuKsPEYLwPI_RdmWFypFFjgWQT5S9e1veh6PytFk34VT2cKzNKkiIG_DMC9Wy65qE4m-JU9ueHHT1nacXTwGcvi9fdz0PiYiT48AmSUYcpB2avIFV80mRQ07LvzA&__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=AZWdfJXKAyCku7uTd0YDL7R4k8aSbWwkw_b2GdD6wqsUMzbRZoUuKsPEYLwPI_RdmWFypFFjgWQT5S9e1veh6PytFk34VT2cKzNKkiIG_DMC9Wy65qE4m-JU9ueHHT1nacXTwGcvi9fdz0PiYiT48AmSUYcpB2avIFV80mRQ07LvzA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/877291136117841/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656121341194830
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656062667867364
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656061924534105
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656046801202284


 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 13 ਮਈ, 2020 || #ਕਵੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖ ੇਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ। 
 

2 ਸ਼ਰੀ ਸੁਖਜਵੰਦਰ ਜਸੰਘ ਿੀਿੀਐਸ, ਡੀਐਸਿੀ ਿੋਿਾ ਨੇ ਇੁੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਆਦਿੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ, 

ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿੈਸੇ ਜਦੁੱਤੇ।  ਜੋ ਜਕਸੇ ਿਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਜਵੁੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਸਨ। 

3 ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਗਾ ਵਵੱਚ 15.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ 

 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮ ਨੇ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੇਗੇਵਟਵ 

ਵਵਸ਼ਵ ਵਸਹਤ ਸੰਗਿਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਸਹਤ ਕੇਦਰ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਵਸਹਤ ਕੇਦਰ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਵਾਲਾ ਵਵਖੇ ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਵਦਵਸ 

 

5 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵਨਹਾਲ ਵਸੰਘ 
ਵਾਲਾ ਮਾਰਵਕਟ ਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰਟੇ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨ ਵਬਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਵਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਿਤੀ 13 ਿਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਿੰਡੀ ਿਜਟਆਲਾ ਜਵਖੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਟੇਲ ਰੇਟ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219377455069433/ 
 

2 #ਕੋਵਵਡ_19 ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219460821727763/ 
 

3 ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਹਲਕਦਿੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ  ੰਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੜੀ ਤਜਹਤ ਅੁੱਜ 13 ਿਈ ਨ ੰ ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ ਿੁਫਤ ਜਟਕਟ 

ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਿਾਣੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਆ। ਇਹ ਟਰ ੇਨ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ ਜਾਵੇਿੀ, 

ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

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=AZWdfJXKAyCku7uTd0YDL7R4k8aSbWwkw_b2GdD6wqsUMzbRZoUuKsPEYLwPI_RdmWFypFFjgWQT5S9e1veh6PytFk34VT2cKzNKkiIG_DMC9Wy65qE4m-JU9ueHHT1nacXTwGcvi9fdz0PiYiT48AmSUYcpB2avIFV80mRQ07LvzA&__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=AZWdfJXKAyCku7uTd0YDL7R4k8aSbWwkw_b2GdD6wqsUMzbRZoUuKsPEYLwPI_RdmWFypFFjgWQT5S9e1veh6PytFk34VT2cKzNKkiIG_DMC9Wy65qE4m-JU9ueHHT1nacXTwGcvi9fdz0PiYiT48AmSUYcpB2avIFV80mRQ07LvzA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219377455069433/
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.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219460821727763/


 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219516081722237/ 
 

4 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿੁਹੰਿਦ 

ਸਬਰਾਤੀਆਲਿ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219526975054481/ 
 

5 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿਸੁਾਜਫ਼ਰ ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219531088387403/ 
 

6 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country asymptomatic 
contacts in the hotel/private facilities 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219559071717938/ 
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਵਰਚ ਅਲ ਇੰਟਰਵਵਊ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219670691706776/ 
 

8 ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219672298373282/ 
 

9 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿੋਜਬੰਦ ਕੁਿਾਰ 

ਝਾਅ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219674905039688/ 
 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 244 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ - ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219683955038783/ 
 

11 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਅਜਿਤ ਅੁੱਜ ਿਜਟਆਲਾ ਤੋਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ ਜਜ਼ਜਲਆਂ ਨ ੰ ਿਈਆਂ ਰੇਲ 

ਿੁੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219687685038410/\ 
 

12 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਵਦੱਤੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219713375035841/ 
 

13 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219726808367831/ 
 

14 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਖ ਵਨਵਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚੋਂ 77 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219729141700931/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219516081722237/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219526975054481/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219531088387403/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219559071717938/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219670691706776/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219672298373282/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219674905039688/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219683955038783/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219687685038410/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219713375035841/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219726808367831/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219729141700931/


 

 

15 Today 13 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219744165032762/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ @KUMARAMIT_IAS ਅੁੱਜ ਿਜਟਆਲਾ ਤੋਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ  ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਅਤ ੇਸਹਰਸਾ ਜਜ਼ਜਲਆਂ 

ਨ ੰ ਿਈਆਂ ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ। @CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260593153096155136?s=19 
 

2 ਨਿਰ ਜਨਿਿ ਦੇ 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਜਵਡ -19 ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 9.20 ਲੁੱਖ ਰੁਿਏ ਿੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਜਬੁੱਟ  ਨੇ ਜਨਿਿ 

ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਿ ਨਿਦੀਿ ਕੌਰ ਨ ੰ ਚੈੈੱਕ ਸੌਂਿੇ। 

ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤ ੇਦ ੋਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਅੱਗੇ 
ਆਏ #PunjabFightsCorona  @CMOPb @preneet_kaur 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260592282610339840?s=19 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ @KUMARAMIT_IAS ਵੱਲੋਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ 
ਆਵਗਆ-ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਵਬਜਲੀ, ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ ਸਰਵਵਸ, ਵਹੀਕਲ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸੈਨਟਰੀ 
ਵਸਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਆਈ.ਟੀ ਵਰਪੇਅਰ, ਇਨਵਰਟਰ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਤੇ 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260589097602756608?s=19 
 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਿੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260494623023280130?s=19 
 

5 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿੁਹੰਿਦ 

ਸਬਰਾਤੀਆਲਿ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

@CMOPb @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493813384204297?s=19 
 

6 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿਸੁਾਜਫ਼ਰ ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

@CMOPb @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493621205389314?s=19 
 

7 ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ, ਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀ ਿਜਟਆਲਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਬਜੀ ਿੰਡੀ ਿਜਟਆਲਾ ਜਵਖੇ ਜਨਰਧਾਰਤ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260400304006336514?s=19 
 

8 @capt_amarinder ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਤਵਹਤ ਤਖ਼ਤ ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ 

ਸਾਵਹਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਵਵਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਖ ਵਨਵਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1219744165032762/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260593153096155136?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260592282610339840?s=19
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260589097602756608?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260494623023280130?s=19
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493813384204297?s=19
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493621205389314?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260400304006336514?s=19
https://twitter.com/capt_amarinder


 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚੋਂ 77 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ- @PunjabGovtIndia ਤ ੇਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਕੀਤਾ #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260584476138188802?s=19 
 

9 @PunjabGovtIndia ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਹਲਕਦਿੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 

ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੜੀ ਤਜਹਤ ਅੁੱਜ ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਜਕ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਲਹ ਾ 

ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿਰੁ ਜਾਵੇਿੀ। @KUMARAMIT_IAS  

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493388916428800?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਿਤੀ 13 ਿਈ ਨ ੰ ਸਬਜੀ ਿੰਡੀ ਿਜਟਆਲਾ ਜਵਖੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਟੇਲ ਰੇਟ। (ਫੋਟੋ) 

2 #ਕੋਵਵਡ_19 ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? (ਫੋਟੋ) 

3 ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਹਲਕਦਿੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ  ੰਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਿੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੜੀ ਤਜਹਤ ਅੁੱਜ 13 ਿਈ ਨ ੰ ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਟਰ ੇਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ ਿੁਫਤ ਜਟਕਟ 

ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਿਾਣੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਆ। ਇਹ ਟਰ ੇਨ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਲੈ ਕੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ ਜਾਵੇਿੀ, 

ਇਸ ਟਰ ੇਨ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿੁਹੰਿਦ 

ਸਬਰਾਤੀਆਲਿ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

5 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿਸੁਾਜਫ਼ਰ ਿੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

6 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country asymptomatic 

contacts in the hotel/private facilities (ਫੋਟੋ) 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਬਊਰੋ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਵਰਚ ਅਲ ਇੰਟਰਵਵਊ (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

8 ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਿਜਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਿੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਸਹਰਸਾ ਜਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਿੇਂ ਿੋਜਬੰਦ ਕੁਿਾਰ 

ਝਾਅ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

10 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 244 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ - ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ (ਫੋਟੋ) 

 

11 ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਿਾਰ ਅਜਿਤ ਅੁੱਜ ਿਜਟਆਲਾ ਤੋਂ ਜਬਹਾਰ ਦੇ ਿੁਜੁੱਫ਼ਰਿੁਰ ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ ਜਜ਼ਜਲਆਂ ਨ ੰ ਿਈਆਂ ਰੇਲ 

ਿੁੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

12 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਵਦੱਤੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260584476138188802?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260493388916428800?s=19
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.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7XUWx2D2w2EaB8K28gUzw4WvQ9JfNuSNmk336sID3LHWHR9tSN1N9uBxgKGjjXkp4JOT7Gv3xSZLU-Oqfp2JPW3GBFHs4TFK4i5exvgGIUFiUucFarJun0bysReiNmlbTWZYWqCGWr27uq-f5DaCoYkhXT6VfCJjxIrd9j1bd8aIuNEHP4O3LjMbGUQ3onjz3aZUDNhGEU1uwyhmX4lqSNAMlQL873YbqyBh6R2Z219JmdsC2O374i0e8IQ2kui2tttOhgTl0nW4pPW9mkUCIZE3k1BU881BsYsC1LsQSbjobD2Xr7nn6OjKvj4qQ9LK-uaMz9ez8kCDD8YSWVV_9Xg&__tn__=%2ANK-R


 

13 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਰ ਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਆਵਗਆ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

14 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਖ ਵਨਵਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦ ੇਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚੋਂ 77 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

15 Today 13 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਵੀਡੀਓ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਪਵਟਆਲਾ ਤੋਂ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
https://youtu.be/V3XG6SRlHeQ 

2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱ ਖ ਵਨਵਾਰਨ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚੋਂ 77 ਸ਼ਰਧਾਲ  ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ 

https://youtu.be/ZeJuJUGmPHQ 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਅਤ ੇਢਾਵਬਆਂ ਦ ੇਖੋਲਣ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
859937442932  
 

2 ਸੈਨਾ ਜਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਰੀ-ਜਰਕਰ ਟਿੈਂਟ ਟਰ ੇਜਨੰਿ 15 ਿਈ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
861930776066  

3 ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਵਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੱਤਾ ਅਤ ੇਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ 
ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ --ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531
862790775980  
 
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3133084813421261  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਅਤ ੇਢਾਵਬਆਂ ਦ ੇਖੋਲਣ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਸੈਨਾ ਜਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਰੀ-ਜਰਕਰ ਟਿੈਂਟ ਟਰ ੇਜਨੰਿ 15 ਿਈ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ। 

3 ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਵਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੱਤਾ ਅਤ ੇਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ 
ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ --ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://youtu.be/V3XG6SRlHeQ
https://youtu.be/ZeJuJUGmPHQ
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531859937442932
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531859937442932
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531861930776066
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531861930776066
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531862790775980
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/531862790775980
https://www.facebook.com/ram.lubhaya.37/posts/3133084813421261


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੇਂਟ ਅਤ ੇਢਾਵਬਆਂ ਦ ੇਖੋਲਣ ਦੇ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਸੈਨਾ ਜਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਿਰੀ-ਜਰਕਰ ਟਿੈਂਟ ਟਰ ੇਜਨੰਿ 15 ਿਈ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਜਡਿਟੀ ਕਜਿਸ਼ਨਰ। 

3 ਲਾੱਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਵਦਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਹਯੋਗ ਵਦੱਤਾ ਅਤ ੇਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ 
ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗੇ --ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸੈਲਫ ਜਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਵੁੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵੁੱਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ , ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ , ਸਟਾਫ ਜਲਆਉਣ ਦੇ 

ਲਈ ਿਰਯੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਸਿੇਤ ਉਦਯੋਿ ਸਬੰਧੀ ਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854333468395404&id=289205534908203 

2 ਸਵੇਰੇ 09.0 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 03.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਬਜਲੀ,ਕੀੜੇਮਾਰ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854333955062022&id=289205534908203 

3 ਲਾਇਨਜ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ 50 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸੌਪੀਆਂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854335415061876&id=289205534908203 
 

4 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:1118 
Sample tested negative:841 
Sample report pending:212 
Persons Recovered:2 
Active Positive cases : 54 +1 new case = 55  
M/22 came from UP. In Quarantine 
No containment 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854652701696814&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854333468395404&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854333955062022&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854335415061876&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854652701696814&id=289205534908203


 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸੈਲਫ ਜਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਵੁੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵੁੱਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ , ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ , ਸਟਾਫ ਜਲਆਉਣ ਦੇ 

ਲਈ ਿਰਯੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਸਿੇਤ ਉਦਯੋਿ ਸਬੰਧੀ ਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ 

 https://twitter.com/DRupnagar/status/1260599804469678080?s=19 

2 ਸਵੇਰੇ 09.0 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 03.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਬਜਲੀ,ਕੀੜੇਮਾਰ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260600030995656704?s=19 

3 ਲਾਇਨਜ ਕਲੱਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ 50 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸੌਪੀਆਂ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260600325607743488?s=19 

4 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:1118 
Sample tested negative:841 
Sample report pending:212 
Persons Recovered:2 
Active Positive cases : 54 +1 new case = 55  
M/22 came from UP. In Quarantine 
No containment 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260754890013507590?s=19 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:1118 
Sample tested negative:841 
Sample report pending:212 
Persons Recovered:2 
Active Positive cases : 54 +1 new case = 55  
M/22 came from UP. In Quarantine 
No containment 
 

2 ਸਵੇਰੇ 09.0 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 03.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਬਜਲੀ,ਕੀੜੇਮਾਰ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260599804469678080?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260600030995656704?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260600325607743488?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260754890013507590?s=19


 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਵਦੱਤਾ ਜਾਵ ੇਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸੈਲਫ ਜਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਵੁੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਜਵੁੱਚ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ , ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਤੀ , ਸਟਾਫ ਜਲਆਉਣ ਦੇ 

ਲਈ ਿਰਯੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜਖਆ ਸਿੇਤ ਉਦਯੋਿ ਸਬੰਧੀ ਿ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਸੈਲਫ ਵਡੰਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਿਰਿਾਜਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਿੜਹ ਜਵਖੇ ਸਥਾਿਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਿੁਿਤਾ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ 

ਜਬਆਨ। 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/877291109451177/?vh=e&d=n 

2 ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਿਰ ਰ ਦੇ ਿਸਤ ਆਣਾ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਵੁੱਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਰਬੰਧਾਂ ਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਜਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੁਰਿੁਖ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿੰਡ ਭੁੱਦਲਵੁੱਡ ਦੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੰ 10 

ਿਈ ਨ ੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਖਆਲ ਰੁੱਜਖਆ ਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਕਿਰੇ ਜਨਯਿਤ ਰ ਿ ਨਾਲ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ-ਿੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਸਟਾਫ਼ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਸ 

ਨੇ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਿਰ ਰ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657214971190760/?vh=e&d=n 

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਿਰ ਰ ਦੇ ਿਸਤ ਆਣਾ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਵੁੱਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਰਬੰਧਾਂ ਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਜਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੁਰਿੁਖ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿੰਡ ਭੁੱਦਲਵੁੱਡ ਦੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੰ 10 

ਿਈ ਨ ੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਖਆਲ ਰੁੱਜਖਆ ਜਿਆ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260790810653515777?s=12 

2 ਸੰਿਰ ਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਿਜ਼ਦ ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਿ  ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

’ਚ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਘਨਜਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਆਿਣੀ ਸਿਰੁੱਥਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿ ਰੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਿ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਿ ਜਾਰੀ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260817721140207616?s=08 
 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਵਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਾਊਵਸੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਵਲਮਵਟਡ ਵੱਲੋਂ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਨ ੰ  40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਪਰਦਾਨ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1260816732320497665?s=08 
 

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਵਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਾਊਵਸੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਵਲਮਵਟਡ ਵੱਲੋਂ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਨ ੰ  40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਪਰਦਾਨ 

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.ARAOjGWVA6A2ylUqDRnv7SFZeGe8yK3DGmCYJbzcqunDH6Lq6O-dNouWknjaHIBRw8dKR7g2xpziFKjleGb16EXPePvOxvI8eUnO1hLo5GPvEOeANQSUrsTAN-ReXcIAEdMyh9symB3T0SyqMUTSrEzNdLKVQPS_qadL3UJpo7wYoxQyNJNDzIth5LBhpIcXo4dEnVzQBFcEIpmZ2HfJs7px74LsjTU_6_vbvmmG3WlBxYu2jEpC7_QzwLe2-Nm0jnpbMebX9D6OWGVTqY5ItEq4mloGolNCsHVa59mVyqw7Nt7B5czbB5yw7ioA_BYrbmtQrAlosrglOqyhUWLqUw1LPIN0vlwQupvzgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/877291109451177/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657214971190760/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260790810653515777?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260817721140207616?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1260816732320497665?s=08


 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1260816732320497665?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਸੰਿਰ ਰ ਦੇ ਿਸਤ ਆਣਾ ਸਾਜਹਬ ਜਵਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਵੁੱਚ ਰਜਹ ਰਹੇ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ 

ਿਰਬੰਧਾਂ ਿਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਜਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਿੁਰਿੁਖ ਜਸੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿੰਡ ਭੁੱਦਲਵੁੱਡ ਦੁੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੰ 10 

ਿਈ ਨ ੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਜਲਆਂਦਾ ਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਖਆਲ ਰੁੱਜਖਆ ਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ 

ਕਿਰੇ ਜਨਯਿਤ ਰ ਿ ਨਾਲ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ-ਿੀਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁੱਜਸਆ ਜਕ ਸਟਾਫ਼ 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਜਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਉਹ ਿੁਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਸ 

ਨੇ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਿਰ ਰ ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

2 ਸੰਿਰ ਰ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਿਜ਼ਦ ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਿ  ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 

’ਚ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਜ਼ਲਹ ਾ ਿੈਜਜਸਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਘਨਜਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੰ ਆਿਣੀ ਸਿਰੁੱਥਾ 

ਅਨੁਸਾਰ ਿ ਰੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਿ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਿ ਜਾਰੀ। 
 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਵਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਾਊਵਸੰਗ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਵਲਮਵਟਡ ਵੱਲੋਂ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰ ਰ ਨ ੰ  40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਪਰਦਾਨ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537773470273201&id=128209614562924
, Seventh Special train leaves Mohali Railway Station for Bettiah in West Champaran 
District of Bihar 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537830116934203&id=128209614562924
, • Horticulture Department covers an extra mile to assist farmers 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537831576934057&id=128209614562924
, Chairman Punjab Youth Development Board Sukhwinder Singh Bindra hands over 50 
PPE Kits for corona warriors 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537844690266079&id=128209614562924
, 2 more patients recover, discharged from PGI 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260509278365978624?s=19,Seventh Special 
train leaves Mohali Railway Station for Bettiah in West Champaran District of Bihar 
 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1260816732320497665?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537773470273201&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537773470273201&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537830116934203&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537830116934203&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537831576934057&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537831576934057&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537844690266079&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=537844690266079&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260509278365978624?s=19


 

  

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260549040397094912?s=19, • Horticulture 
Department covers an extra mile to assist farmers 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260557961153347585?s=19, Chairman 
Punjab Youth Development Board Sukhwinder Singh Bindra hands over 50 PPE Kits for 
corona warriors 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260549839646908417?s=19, 2 more patients 
recover, discharged from PGI 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 CM says no extension in liquor vend contracts post 31.03.2020, Government to give 
adjustments for lockdown losses 

3 State of Punjab facilitating return of migrants to their native states. Till Now, more than 
90 trains carrying 1,10,000 migrants have left from Punjab 

 

Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar has 84 Active Cases of COVID Now. So far, 19 Cases Got Cured. 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1251629378340978/ 
 
 

2 Special Advisory for Travellers who travels intra and inter state to keep them safe from 
COVID infection 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251627108341205&id=73958246954567
4 

3 First Train for Migrants Residing in SBS Nagar district would depart from Jalandhar on the 
night of May 15 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251625801674669&id=73958246954567
4 

4 Young Volunteers Contributing to fight against CORONAVIRUS by serving at Village 
Quarantine Centers with Administration in Balachaur 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624941674755&id=73958246954567
4 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260549040397094912?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260557961153347585?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260549839646908417?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1251629378340978/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251627108341205&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251627108341205&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251625801674669&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251625801674669&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624941674755&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624941674755&id=739582469545674


 

5 SDM Nawanahahr Appreciates The Services Being Rendered by Teachers  in  Nawanshahr  
Sub Division for Combating CORONA Spread 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624055008177&id=73958246954567
4 

6 Relaxation to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Jusice Shops for home delivery 
from May 15. Can Operate for home delivery from 9 am to 7 pm, 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1251612141676035/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 SBS Nagar has 84 Active Cases of COVID Now. So far, 19 Cases Got Cured. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260593970738089993?s=19 

2 Special Advisory for Travellers who travels intra and inter state to keep them safe from 
COVID infection 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594604375707648?s=19 

3 First Train for Migrants Residing in SBS Nagar district would depart from Jalandhar on the 
night of May 15 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594610608443393?s=19 

4 Young Volunteers Contributing to fight against CORONAVIRUS by serving at Village 
Quarantine Centers with Administration in Balachaur 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594802787311618?s=19 

5 SDM Nawanahahr Appreciates The Services Being Rendered by Teachers  in  Nawanshahr  
Sub Division for Combating CORONA Spread 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260595166810865665?s=19 

5 Relaxation to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Jusice Shops for home delivery 
from May 15. Can Operate for home delivery from 9 am to 7 pm, 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260595322964901888?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 SBS Nagar has 84 Active Cases of COVID Now. So far, 19 Cases Got Cured. 
 

2 Special Advisory for Travellers who travels intra and inter state to keep them safe from 
COVID infection 
 

3 First Train for Migrants Residing in SBS Nagar district would depart from Jalandhar on the 
night of May 15 
 

4 Young Volunteers Contributing to fight against CORONAVIRUS by serving at Village 
Quarantine Centers with Administration in Balachaur 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624055008177&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1251624055008177&id=739582469545674
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1251612141676035/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260593970738089993?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594604375707648?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594610608443393?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260594802787311618?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260595166810865665?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260595322964901888?s=19


 

5 SDM Nawanahahr Appreciates The Services Being Rendered by Teachers  in  Nawanshahr  
Sub Division for Combating CORONA Spread 
 

6 Relaxation to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops and Jusice Shops for home delivery 
from May 15. Can Operate for home delivery from 9 am to 7 pm, 
 

 

 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼-ਕਾਰਜਸਾਧਕ  ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511994752445810/ 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੱਚ 8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ - ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511996052445680/ 

3 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ 36163 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512512772394008/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ  ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1260531269609361409?s=19 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੱਚ 8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ - ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1260556398783578112?s=19 

3 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ 36163 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1260556803106123777?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ  ਅਫਸਰ 

2 ਨੰਗਲ ਵਵੱਚ 8855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ - ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ 

3 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵੱਚ 36163 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਸੁਵਰੰਦਰ ਪਾਲ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511994752445810/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2511996052445680/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512512772394008/
https://twitter.com/DproSri/status/1260531269609361409?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1260556398783578112?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1260556803106123777?s=19


 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 13-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341428876051265?d=n&sfns=m
o  

2 ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ  ਅਤੇ ਕਰਫ  ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ  ਸਵਹਯਗੋ ਕਰੋ :ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341653932695426?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

3 ਮਾਨਵਸਕ ਤਨਾਅ ਵੀ ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਵਮਉਪੈਥੀ ਇਵਮਉਨਟੀ ਬ ਸਟਰ- ਕੋਵਵਡ 19 

- ਹੋਵਮਉਪੈਥੀ ਵਵੰਗ ਹੁਣ ਵਮਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059025988250?d=n&sfns=m
o  

4 ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059972654822?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 13-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260515995254272000?s=21  

2 ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260824229567541250?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਮਤੀ: 13-05-2020 

2 ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ  ਅਤੇ ਕਰਫ  ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵੱਚ  ਸਵਹਯਗੋ ਕਰੋ :ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ 

3 ਮਾਨਵਸਕ ਤਨਾਅ ਵੀ ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਵਮਉਪੈਥੀ ਇਵਮਉਨਟੀ ਬ ਸਟਰ- ਕੋਵਵਡ 19 

- ਹੋਵਮਉਪੈਥੀ ਵਵੰਗ ਹੁਣ ਵਮਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ 

 

4 ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

 

Tarntaran 
FACEBOOK 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341428876051265?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341428876051265?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341653932695426?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1341653932695426?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059025988250?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059025988250?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059972654822?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342059972654822?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260515995254272000?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260824229567541250?s=21


 

 

S.N. Post with link 

1 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164825103
549583/?type=3&theater 

2 ਕੋਜਵਡ-19 ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੰ ਜਕਵੇਂ ਸੁਰੁੱਜਖਅਤ ਰੁੱਖਣਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164827490
216011/?type=3&theater 

3 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country asymptomatic 
contacts in the hotel/private facilities 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164833250
215435/?type=3&theater 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਵਹਵਤਆਤ 
ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164866733
545420/?type=3&theater 

5 ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3165076530
191107/?type=3&theater 

6 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 1,54,890 ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ 
ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167423539
956406/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the hotel/private facilitie 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260508741004226560 
 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹ ੈ

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260509979477344257 
 

3 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260511447336931329 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇ ੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260518295075041280 
 

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.ARBfVcM08qRi3IRYVBEjO9Hgu1Jgn06rMkm-foJVn5VOUoikacNJCrCyxyjiJpJ-rzTTxHat4G_-Z6QQiRaw7lbHbVjIBS_XrvPKsgtmdMHpfABGZFvgqxiSdqf0ORvY1InOy6ds_CuzYv0hP_8eptuq61QcZI-vhswWG_be0f9Jt1TyA-gaSYh81H8Fx8RCEmQkkefhzJg_Hdi1AHv8w-i9drAVDUcv49hZv7heVZIro9LYecpjeLKy_fuer6dJvXv0UehGRo5_4ZB7bziDdgaGWRCw3hedLgD2GNUt5-7aIuTDeXgFdapO58BQAkfMuiFHCvPSy0nrsB__aPZXLnMye6vV&__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.ARBfVcM08qRi3IRYVBEjO9Hgu1Jgn06rMkm-foJVn5VOUoikacNJCrCyxyjiJpJ-rzTTxHat4G_-Z6QQiRaw7lbHbVjIBS_XrvPKsgtmdMHpfABGZFvgqxiSdqf0ORvY1InOy6ds_CuzYv0hP_8eptuq61QcZI-vhswWG_be0f9Jt1TyA-gaSYh81H8Fx8RCEmQkkefhzJg_Hdi1AHv8w-i9drAVDUcv49hZv7heVZIro9LYecpjeLKy_fuer6dJvXv0UehGRo5_4ZB7bziDdgaGWRCw3hedLgD2GNUt5-7aIuTDeXgFdapO58BQAkfMuiFHCvPSy0nrsB__aPZXLnMye6vV&__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.ARBfVcM08qRi3IRYVBEjO9Hgu1Jgn06rMkm-foJVn5VOUoikacNJCrCyxyjiJpJ-rzTTxHat4G_-Z6QQiRaw7lbHbVjIBS_XrvPKsgtmdMHpfABGZFvgqxiSdqf0ORvY1InOy6ds_CuzYv0hP_8eptuq61QcZI-vhswWG_be0f9Jt1TyA-gaSYh81H8Fx8RCEmQkkefhzJg_Hdi1AHv8w-i9drAVDUcv49hZv7heVZIro9LYecpjeLKy_fuer6dJvXv0UehGRo5_4ZB7bziDdgaGWRCw3hedLgD2GNUt5-7aIuTDeXgFdapO58BQAkfMuiFHCvPSy0nrsB__aPZXLnMye6vV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164825103549583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164825103549583/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164827490216011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164827490216011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164833250215435/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164833250215435/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164866733545420/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3164866733545420/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3165076530191107/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3165076530191107/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167423539956406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167423539956406/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260508741004226560
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260509979477344257
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260511447336931329
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260518295075041280


 

5 ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਇੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤ ੇ24 ਘੰਟੇ ਤਇਨਾਤ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260545616834203649 
 

6 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇ1,54,890 ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  9535 ਮੀਵਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇ465 ਮੀਵਟਵਰਕ ਟਨ 

ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੰਡ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260552166910988288 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇੇ ੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇੇੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਅਵਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲ ਸਮੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਇੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤ ੇ24 ਘੰਟੇ ਤਇਨਾਤ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 

3 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇ1,54,890 ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  9535 ਮੀਵਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇ465 ਮੀਵਟਵਰਕ ਟਨ 

ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੰਡ 

4 Advisory regarding the quarantine of returnees from outside the country 
asymptomatic contacts in the hotel/private facilitie 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਵਕਵੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹ ੈ

6 6 ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ #ਕੋਵਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 
 
 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260545616834203649
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260552166910988288
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
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