
 

 

Date: 15-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 49301 

2 Total No. of samples sent 49301 

3 Total No. of patients tested positive till date 1932 

4 Total No. of patients tested negative 44319 

5 Results Awaited 3050 

6 No. of patients cured 305 

7 Active cases 1595 

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 15th May 2020- 13 

 

District Number 

of cases 

Source of 

Infection outside 

Punjab 

Others Remarks 

Ludhiana 01 ----- 1 New case ----- 

Bathinda 01 *New case ----- ----- 

Ropar 01 ----- 1 New Case ----- 

Fazilka 03 *New cases ----- ----- 

Faridkot 06 *New cases ----- ----- 

FG Sahib 01 ----- Contact of positive case ----- 

 

**18 New Cases (RPF) reported today in Ludhiana belongs to Delhi and added in central pool. 

** 16 Cases (RPF) reported earlier in Ludhiana removed from total count and added in central pool. 

 

On 15th 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- 82 (Moga-44, SAS Nagar-3, Mansa- 

1, Gurdaspur-9, Patiala-21, Jalandhar-4) 

• 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 205 163 37 5 

3. Tarn Taran 158 158 0 0 

4. Ludhiana 136 122 8 6 

5. Gurdaspur 122 112 9 1 

6. SBS Nagar 103 84 18 1 

7. SAS Nagar 102 39 60 3 

8. Patiala 100 53 45 2 

9. Hoshiarpur 92 82 6 4 

10. Sangrur 88 85 3 0 

11. Muktsar 65 64 1 0 

12. Moga 59 11 48 0 

13. Ropar 59 56 2 1 

14. FG Sahib 56 54 2 0 

15. Faridkot 52 48 4 0 

16. Ferozepur 44 42 1 1 

17. Fazilka 44 44 0 0 

18. Bathinda 41 41 0 0 

19. Mansa 32 22 10 0 

20. Pathankot 29 14 14 1 

21. Kapurthala 27 23 2 2 

22. Barnala 21 19 1 1 

 Total 1932 1595 305 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 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind-2/ 

 

2. AGRICULTURE DEPARTMENT ADVISES FARMERS FOR CULTIVATION OF PR 128 & PR 129 

VARIETIES OF NON-BASMATI On the recommendations of Punjab Agricultural University, the state 

Agriculture Department has advised the farmers to go for cultivation of PR-128 & PR-129 varieties of 

non-Basmati (Parmal) for its unique features of early maturity, being less water intensive and for better 

paddy straw management without resorting to burning. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562402270722547&id=141231759 9064359 

 

3. Notching up another success, Punjab Government under the dynamic leadership of Captain Amarinder 

Singh has recorded sales revenue to the tune of ₹ 40 Crore through e-auction of Industrial and 

Commercial Plots developed by PSIEC even during the ongoing #COVID phase. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562435177385923&id=1412317599 064359 

 

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

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

Ludhiana has donated Rs.72.56 lakh towards CM Relief Fund COVID-19. Vice Chancellor, PAU Dr. 

Baldev Singh Dhillon handed over a cheque of said amount to the Food & Civil Supplies Minister Bharat 

Bhushan Ashu. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562441180718656&id=1412317599064359 

 

5. The Government agencies and private Traders have procured 96,813 metric tonnes of wheat in Punjab 

on 30th day of procurement. The Government agencies procured 95,793 MT of wheat 1,020 MT has 

been procured by the private traders (arhtyias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562619330700841&id=1412317599064359 

 

6. In combating the menace of drug abuse the Special Task Force (STF) and District Police have taken 

effective steps to unearth nexus between police employees and drug trafficking. From April 2017 till 

30.04.2020, a total number of 114 criminal cases have been registered against 148 police personnel and 

Departmental Inquiries initiated against 61 policemen. Besides this, 47 police personnel have so far been 

dismissed and 17 have been suspended. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562863750676399&id=1412317599064359 

 

7. || May 14, 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/-Lw7c4QcJDs 

 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind-2/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562441180718656&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562619330700841&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562863750676399&id=1412317599064359
https://youtu.be/-Lw7c4QcJDs


 

 

 

 
 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

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

Punjab in HINDI 

 http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh   
Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

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

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

Link for all covid related pics  

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

Link for all covid related videos 

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

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


 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 14/05/2020 to 2:00 PM 15/05/2020) 

 

S.N. Post with link  

1 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਾਂ ਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ 129 ਵਿਸਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੂੰਜਾਬ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ’ਤੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ (ਪਰਮਲ) ਦੀਆਾਂ ਪੀ.ਆਰ.-

128 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.-129 ਵਿਸਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਿਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਛੇਤੀ ਪੱਿਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ 

ਪਰਾਲੀ ਨ ੂੰ ਸਾੜੇ ਵਬਨਾਾਂ ਢੁਿਿੇਂ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੀਆਾਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਾਂ ਿਰਿ ੇਿਾਫ਼ੀ ਿਾਰਗਰ ਹਨ। AGRICULTURE 

DEPARTMENT ADVISES FARMERS FOR CULTIVATION OF PR 128 & PR 129 

VARIETIES OF NON-BASMATI On the recommendations of Punjab Agricultural 

University, the state Agriculture Department has advised the farmers to go for cultivation of 

PR-128 & PR-129 varieties of non-Basmati (Parmal) for its unique features of early 

maturity, being less water intensive and for better paddy straw management without 

resorting to 

burning.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562402270722547&id=141231759

9064359  

2 

ਇੱਿ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਿਰਵਦਆਾਂ ਿੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ #ਿੋਵਿਡ19 ਦੇ ਸੂੰਿਟਿਾਲੀ 

ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਿਲੋਂ  ਵਿਿਵਸਤ ਉਦਯੋਵਗਿ ਤੇ ਿਪਾਰਿ ਪਲਾਟਾਾਂ ਦੀ ਈ ਆਿਸ਼ਨ ਿਰਿਾ ਿੇ 40 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 

ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਿੇ ਨਿੀਂ ਵਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿੀਤੀ ਹੈ। Notching up another success, Punjab Government  

under the dynamic leadership of Captain Amarinder Singh has recorded sales revenue to 

the tune of ₹40 Crore through e-auction of Industrial and Commercial Plots developed by 

PSIEC even during the ongoing #COVID 

phase.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562435177385923&id=1412317599

064359  

3 #ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਾਂ ਤੇ ਲੋੜਿੂੰਦਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਪਸ਼ੇ ਮੁਸ਼ਿਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ 

ਿੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਿਧਾਉਂਵਦਆਾਂ ਪੂੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਿੋਵਿਡ -

19 ਲਈ 72.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਪੂੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੇ ਉਪ ਿੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦੇਿ ਵਸੂੰਘ 

ਵਢੱਲੋਂ  ਨੇ ਉਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਿ ਖਰੁਾਿ ਅਤੇ ਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੂੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ। Extending a helping 

hand to the State Government for its concerted efforts against #Coronavirus and mitigating 

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

Ludhiana has donated Rs.72.56 lakh towards CM Relief Fund COVID-19. Vice Chancellor, 

PAU Dr. Baldev Singh Dhillon handed over a cheque of said amount to the Food & Civil 

Supplies Minister Bharat Bhushan Ashu. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562441180718656&id=1412317599064359  
 

4 

ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੂੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ (ਪੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਅਤੇ ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਂਸ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਿਰੋਨਾ ਯੋਵਧਆਾਂ ਦੇ 

ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਦਤੱੀਆਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਵਦਆ ਪੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਅਤੇ ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਂਸ (ਸੀ.ਡੀ.) ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 

ਪੀ.ਐਚ.ਜੀ., 23 ਿਾਲੂੰਟੀਅਰਾਾਂ ਅਤੇ 25 ਸੀ.ਡੀ. ਨ ੂੰ ਨਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤੇ ਡੀਜੀ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਿੋਮੈਂਡੇਸ਼ਨ (ਤਾਰੀਫ) ਵਡਸਿ ਅਤੇ 

ਡਾਇਰੈਿਟਰ ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਂਸ ਿੋਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰੋਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। In a bid to appreciate the services 

rendered by Punjab Home Guards (PHG) and civil defence warriors in fight against Covid-

19 pandemic, the PHG and Civil Defence (CD) department has awarded 31 PHGs, 23 

volunteers and 25 CD personnel with newly instituted DG Home Guards Commendation 

Discs and Director Civil Defence Commendation Rolls. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562402270722547&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562402270722547&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562435177385923&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562435177385923&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562441180718656&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562444780718296&id=1412317599064359  

5 

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਲਾਟਾਾਂ ਦੀ ਈ-ਆਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ 40 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਿ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਦਰਜ ਿਰਵਦਆਾਂ ਿੈਪਟਨ 

ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਿੋਵਿਡ19 ਦੇ ਸੂੰਿਟਿਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਿਲੋਂ  ਵਿਿਵਸਤ 

ਉਦਯੋਵਗਿ ਤੇ ਿਪਾਰਿ ਪਲਾਟਾਾਂ ਦੀ ਈ ਆਿਸ਼ਨ ਿਰਿਾ ਿੇ 40 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਿੇ ਨਿੀਂ ਵਮਸਾਲ ਿਾਇਮ ਿੀਤੀ 

ਹੈ।https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562504430712331&id=14123175990643

59  

6 

|| 14 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। || May 14, 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/PunjabGovtIndia/videos/2677696732477933/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2677699295811010&id=631211620669497  

7 

ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚੱ ਅੱਜ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 30ਿੇਂ ਵਦਨ 96,813 ਮੀਵਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਿਾਰੀ 

ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  95,793 ਮੀਵਟਰਿ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  1,020 ਮੀਵਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। The 

Government agencies and private Traders have procured 96,813 metric tonnes of wheat 

in Punjab on 30th day of procurement. The Government agencies procured 95,793 MT of 

wheat 1,020 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562619330700841&id=1412317599064359  

8 

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨ ੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਿ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ 

ਤਸਿਰੀ ਦਰਵਮਆਨ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਦਮ ਚੁੱਿ ੇਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 30.04.2020 

ਤੱਿ, ਿੱੁਲ 114 ਅਪਰਾਵਧਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਉਪਰੂੰਤ 

61 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਿਾਰਿਾਈ ਆਰੂੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੁਣ ਤੱਿ 47 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ 17 ਨ ੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਿਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।In combating the menace of drug abuse the Special Task 

Force (STF) and District Police have taken effective steps  to unearth  nexus between 

police employees and drug trafficking. From April 2017 till 30.04.2020, a total number of 

114 criminal cases have been registered against 148 police personnel and Departmental 

Inquiries initiated against 61 policemen. Besides this, 47 police personnel have so far 

been dismissed and 17 have been suspended. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562863750676399&id=1412317599064359  

9 

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ.... 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562880197341421&id=1412317599064359  

10 

ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੂੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਪਤਾ ਸ. ਗੁਰਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 

ਦੇ ਵਦਹਾਾਂਤ 'ਤੇ ਡ ੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਿ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਹਾ, "ਸ. ਗੁਰਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵਦਹਾਾਂਤ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਹਾਾਂ 

ਤੇ ਿਾਵਹਗੁਰ  ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰ ਹ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਾਂ ਦੇਣ।" Chief Minister Captain 

Amarinder Singh expresses profound grief over the demise of Sardar Gurdas Singh Badal, 

father of Punjab Finance Minister S. Manpreet Singh Badal. In his condolence message 

Chief Minister says, "Deeply saddened to learn of the passing away of S. Gurdas Singh 

Badal. Join my colleague Manpreet Badal and the family in this moment of grief. May the 

Almighty grant liberation to the departed soul. Rest in peace!" 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562444780718296&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562504430712331&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562504430712331&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/2677696732477933/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2677699295811010&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562619330700841&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562863750676399&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562880197341421&id=1412317599064359


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562963707333070&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985926795197976&id=631211620669497  

11 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਿ ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹੇਗੂੰਢ ਮੌਿ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭੇਟ ਿਰਦੀ ਹੈ। Punjab Government led by Chief Minister Captain 

Amarinder Singh remembers the legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th 

Birth Anniversary. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562976710665103&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985939558530033&id=631211620669497  

12 

ਅੱਜ ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗ  ਵਦਿਸ ਿਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗ  ਦਾ ਮੱਛਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅੂੰਡੇ ਤੋਂ ਪ ਰਾ ਮੱਛਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਮਲਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰੇਿ ਸ਼ੱੁਿਰਿਾਰ ਨ ੂੰ ਡੇਂਗ  ਦੇ ਲਾਰਿੇ ਨ ੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਿ ਲਰਾਾਂ, ਗਮਵਲਆਾਂ, 

ਫਵਰੱਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਰੇਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਾਂਡੇ ਆਵਦ) ਨ ੂੰ ਸਾਫ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਿਰੀਏ।National 

Dengue Day is being observed today. Adult Aedes mosquito develops from egg in one 

week. Let us all dedicate every Friday for cleaning and drying the breeding points of 

dengue mosquito i.e. coolers flower vases, pots, water containers, refrigerator trays 

etc.#NationalDenguDay 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562984947330946&id=1412317599064359  

13 

#ਸੱੁਖੀਭੈਣਜੀ ਿੱਲੋਂ  #ਅਵਹਮਸੁਨੇਹਾ ; ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ 

ਿਰੋ।#ImportantMessage from #SukhiBhainJi ;  Don't hoard ration and use essentials 

carefully. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2563014557327985&id=1412317599064359  

15  

ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ ਪੈਰਾਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਿਰਨ ਦੀ ਅਵਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣ ਅਤ ੇਿਖੱ-ਿੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੂੰਦੀਆਾਂ 

ਿੱਲੋਂ  ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਵਚੂੰਤਾਿਾਾਂ ’ਤੇ ਗਰੌ ਿਰਵਦਆਾਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਦ ੇਜ਼ਮੀਨੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਤ 

ਗੈਰ-ਸੀਵਮਤ ਇਲਾਵਿਆਾਂ (ਵਮਿਸ ਲੈਂਡ ਯ ਜ਼ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲ  ਉਦਯਗੋ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਿੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 

ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਵਜ਼ਆਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਸਬੂੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਾਂ 

ਇਿਾਈਆਾਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਵਿ ਇਨਾਾਂ ਛੋਟੇ ਯ ਵਨਟਾਾਂ ਵਜੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਾਂ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਿੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿਾਰਜ ਸੂੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਪਹੁੂੰਚ 

ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। To facilitate the much-needed industrial revival in the 

state, and responding to concerns expressed by various industry associations, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh  allowed tiny/cottage industries in non-containment 

mixed use areas of Ludhiana to immediately resume operations, in order to support the 

opening of bigger industries that are dependent on the small ones for components etc. 

The resumption of operations in these small units, which normally have labour living on or 

in the vicinity of the premises, will be subject to requirements of access control and strict 

compliance with Covid SOPs, the Chief Minister made it clear. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985498201907502&id=631211620669497  

 

TWITTER 

 

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

1 On recommendations of PAU, state Agriculture Dept has advised farmers to go for 
cultivation of PR-128 & PR-129 varieties of non-Basmati (Parmal) for its unique features of 
early maturity, being less water intensive & for better paddy straw management without 
resorting to burning 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260876645549957123?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562963707333070&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562963707333070&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985926795197976&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562976710665103&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985939558530033&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2562984947330946&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2563014557327985&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985498201907502&id=631211620669497
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260876645549957123?s=19


 

2 

Appreciating services rendered by Punjab Home Guards & civil defence warriors in fight 
against #COVID19, PHG & Civil Defence dept awarded 31 PHGs, 23 volunteers & 25 CD 
personnel with newly instituted DG Home Guards Commendation Discs & Director Civil 
Defence Commendation Rolls 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260903614488469504?s=19  

3 

Notching up another success, Punjab Government under dynamic leadership of Chief 
Minister @capt_amarinder singh has recorded sales revenue to tune of ₹40 Cr through e-
auction of Industrial and Commercial Plots developed by PSIEC even during ongoing 
#COVID phase. https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260904321719435266?s=19  

4 

Extending helping hand to State Government for its concerted efforts against 
#Coronavirus and mitigating hardships being faced by poor and needy, Staff of Punjab 
Agricultural University, Ludhiana has donated ₹72.56 lakh towards CM Relief Fund 
COVID19. https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260904767066378241?s=19  

5 

In combating the menace of drug abuse the Special Task Force (STF) and District Police 
have taken effective steps  to unearth  nexus between police employees and drug 
trafficking. From April 2017 till 30.04.2020.......(1)+(2) https://t.co/y2TSxfVjZ1  

6 

To facilitate much-needed industrial revival in state, and responding to concerns 
expressed by various industry associations, CM @capt_amarinder singh has allowed 
tiny/cottage industries in non-containment mixed use areas of Ludhiana to immediately 
resume operations....(1)+(2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260911899635585024?s=19 
https://twitter.com/CMOPb/status/1260912003264249856?s=19  

7 

| May 14 | 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/Ai6TigpEP0  

8 

Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla, while giving big relief to parents of state, 
said that only those schools which are imparting online education will be allowed to charge 
only tuition fee for lockdown period....(1)+(2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260945688977965056?s=19  

9 

The Government agencies and private Traders have procured 96,813 metric tonnes of 
wheat in Punjab on 30th day of procurement. The Government agencies procured 95,793 
MT of wheat 1,020 MT has been procured by the private traders (arhtyias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260979655366127616?s=19  

10 

Chief Minister @capt_amarinder Singh expresses grief over the demise of Gurdas Singh 
Badal, father of Punjab FM @MSBADAL. "Join my colleague Manpreet Badal and the 
family in this moment of grief. May the Almighty grant liberation to the departed soul. Rest 
in peace!", CM tweeted. https://t.co/gLTzxpVqsA 
https://twitter.com/CMOPb/status/1261156343412555777?s=19  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260903614488469504?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260904321719435266?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260904767066378241?s=19
https://t.co/y2TSxfVjZ1
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260911899635585024?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1260912003264249856?s=19
https://t.co/Ai6TigpEP0
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260945688977965056?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260979655366127616?s=19
https://t.co/gLTzxpVqsA
https://twitter.com/CMOPb/status/1261156343412555777?s=19


 

11 

Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh remembers the 
legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th Birth Anniversary. 
https://t.co/8vDDWMXh45  
https://twitter.com/CMOPb/status/1261166884885413888?s=19  

12 

#NationalDengueDay is being observed today. Adult Aedes mosquito develops from egg 
in one week. Let us all dedicate every Friday for cleaning and drying the breeding points of 
dengue mosquito i.e. coolers flower vases, pots, water containers, refrigerator trays etc. 
https://t.co/cLcQ7QlJ01  

13 

#ImportantMessage from #SukhiBhainJi;  Don't hoard rations and use essentials carefully. 
#punjabfightscorona https://t.co/Crzm78TC33  

 

INSTAGRAM 

 

S.N. Post with link 

1 

ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ ਪੈਰਾਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਿਰਨ ਦੀ ਅਵਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣ ਅਤ ੇਿਖੱ-ਿੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੂੰਦੀਆਾਂ 

ਿੱਲੋਂ  ਜ਼ਾਹਰ ਿੀਤੀਆਾਂ ਵਚੂੰਤਾਿਾਾਂ ’ਤੇ ਗਰੌ ਿਰਵਦਆਾਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿੈਪਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਲੁਵਧਆਣਾ ਦ ੇਜ਼ਮੀਨੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਤ 

ਗੈਰ-ਸੀਵਮਤ ਇਲਾਵਿਆਾਂ (ਵਮਿਸ ਲੈਂਡ ਯ ਜ਼ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਾਂ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲ  ਉਦਯਗੋ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਿੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ 

ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਿੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਮਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਵਜ਼ਆਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਸਬੂੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਾਂ 

ਇਿਾਈਆਾਂ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਵਿ ਇਨਾਾਂ ਛੋਟੇ ਯ ਵਨਟਾਾਂ ਵਜੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਾਮੇ ਉਥੇ ਜਾਾਂ ਆਲੇ-

ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਿੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਿਾਰਜ ਸੂੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਮਤ ਪਹੁੂੰਚ 

ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਿੂੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। To facilitate the much-needed industrial revival in the 

state, and responding to concerns expressed by various industry associations, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh  allowed tiny/cottage industries in non-containment 

mixed use areas of Ludhiana to immediately resume operations, in order to support the 

opening of bigger industries that are dependent on the small ones for components etc. 

The resumption of operations in these small units, which normally have labour living on or 

in the vicinity of the premises, will be subject to requirements of access control and strict 

compliance with Covid SOPs, the Chief Minister made it clear. 

https://www.instagram.com/p/CAM47mxhAfL/?igshid=1l6sr6ri137cl  

2 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਿ ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹੇਗੂੰਢ ਮੌਿ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭੇਟ ਿਰਦੀ ਹੈ। Punjab Government led by Chief Minister Captain 

Amarinder Singh remembers the legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th 

Birth Anniversary. https://www.instagram.com/p/CAM5K7nhxMo/?igshid=3hnzd8tp4qj9  

3 

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨ ੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਿ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ 

ਤਸਿਰੀ ਦਰਵਮਆਨ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਦਮ ਚੁੱਿ ੇਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 30.04.2020 

ਤੱਿ, ਿੱੁਲ 114 ਅਪਰਾਵਧਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਿੱਚ 148 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਉਪਰੂੰਤ 

61 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਵਖਲਾਫ਼ ਿਾਰਿਾਈ ਆਰੂੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੁਣ ਤੱਿ 47 ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤੇ 17 ਨ ੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਿਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। In combating the menace of drug abuse the Special Task 

Force (STF) and District Police have taken effective steps  to unearth  nexus between 

police employees and drug trafficking. From April 2017 till 30.04.2020, a total number of 

114 criminal cases have been registered against 148 police personnel and Departmental 

Inquiries initiated against 61 policemen. Besides this, 47 police personnel have so far 

been dismissed and 17 have been suspended. 

https://www.instagram.com/p/CAM5UyXJFB6/?igshid=18mjphd72rapo  

https://t.co/8vDDWMXh45
https://twitter.com/CMOPb/status/1261166884885413888?s=19
https://t.co/cLcQ7QlJ01
https://t.co/Crzm78TC33
https://www.instagram.com/p/CAM47mxhAfL/?igshid=1l6sr6ri137cl
https://www.instagram.com/p/CAM5K7nhxMo/?igshid=3hnzd8tp4qj9
https://www.instagram.com/p/CAM5UyXJFB6/?igshid=18mjphd72rapo


 

4 

ਅੱਜ ਦੇ ਵਦਨ ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗ  ਵਦਿਸ ਿਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗ  ਦਾ ਮੱਛਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅੂੰਡੇ ਤੋਂ ਪ ਰਾ ਮੱਛਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਮਲਿੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰੇਿ ਸ਼ੱੁਿਰਿਾਰ ਨ ੂੰ ਡੇਂਗ  ਦੇ ਲਾਰਿੇ ਨ ੂੰ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਿ ਲਰਾਾਂ, ਗਮਵਲਆਾਂ, 

ਫਵਰੱਜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਟਰੇਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਾਂਡੇ ਆਵਦ) ਨ ੂੰ ਸਾਫ ਿਰਨ ਅਤੇ ਵਸਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਿਰੀਏ।National 

Dengue Day is being observed today. Adult Aedes mosquito develops from egg in one 

week. Let us all dedicate every Friday for cleaning and drying the breeding points of 

dengue mosquito i.e. coolers flower vases, pots, water containers, refrigerator trays etc 

#NationalDenguDay https://www.instagram.com/p/CAM5z4Ipg12/?igshid=29appezwrlbz  

5 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਿ ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹੇਗੂੰਢ ਮੌਿ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭੇਟ ਿਰਦੀ ਹੈ। Punjab Government led by Chief Minister Captain 

Amarinder Singh remembers the legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th 

Birth Anniversary. https://www.instagram.com/p/CAM5nadJINB/?igshid=49wnoxuhnjz3   

6 

#ਸੱੁਖੀਭੈਣਜੀ ਿੱਲੋਂ  #ਅਵਹਮਸੁਨੇਹਾ ; ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਮਹਾਖੋਰੀ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਿਰੋ। 

#ImportantMessage from #SukhiBhainJi ;  Don't hoard ration and use essentials carefully. 

https://www.instagram.com/p/CAM55iWphtN/?igshid=xldfzrfm4zt0  

 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 

|| 14 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਿੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। || May 14, 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/-Lw7c4QcJDs  

 

Blog 

 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਲ ਧਿਆਣਾ ਧਵੁੱ ਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲ ੂਉਦਯੋਗਾਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind/ 

Punjab CM gives go-ahead to tiny/cottage industries in Ludhiana to resume 

operations 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind-

2/ 

 

 

1. Amritsar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ 1200 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ 

https://www.instagram.com/p/CAM5z4Ipg12/?igshid=29appezwrlbz
https://www.instagram.com/p/CAM5nadJINB/?igshid=49wnoxuhnjz3
https://www.instagram.com/p/CAM55iWphtN/?igshid=xldfzrfm4zt0
https://youtu.be/-Lw7c4QcJDs
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/14/ldhind-2/


 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171462420986436?__tn__=-R 

2 ਧਿਲਾ ਰਿੋਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਧਬਓਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਹ ਲਤਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171462010986477?__tn__=-R 

3 ਛੁੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੂਨ ਤੁੱਕ ਮ ਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਵੁੱਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171461807653164?__tn__=-R 

4 ਝਗੜਾ ਰਧਹਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171697110962967?__tn__=-R 

5 ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਧਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਫਸੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚ ੁੱ ਕੇ ਗਏ 
ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਤਧਹਤ ਅੁੱ ਜ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਈ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=932931830492005 

6 ਇਸ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਵਿਚ ਗਏ 1200 ਮੁਸਾਵਫਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਬੱਸਾਾਂ ਉਤ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ, ਵਜਥੱ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਦਾ ਸਮਾਨ ਦ ੇਿ ੇਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਸਤ ੇਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=168505441243959  

7 ਮੈਂ, ਿਲੱ (16 ਮਈ) ਨ ੂੰ ਫੇਸਬੁਿੱ ‘ਤ ੇਲਾਈਿ ਹਿੋਾਾਂਗਾ ਤ ੇਇਸ ਦਰੌਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ ਿਵੋਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਸਿਾਲ ਪੁਛੱ 

ਸਿਦ ੇਵਜਸਦਾ ਜਿਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਵਿਚੱ ਹੀ ਦਿਾਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ #AskCaptain ਇਹ ਹੈਸ਼ਟਗੈ ਿਰਤ ਿ ੇਮਨੈ ੂੰ 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਭਜੇ ਿੀ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਫੇਸਬੁਿੱ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਦਰੌਾਨ ਮਨੈ ੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਰਹਗੇੀ... ਇਸਦਾ ਵਹਸੱਾ 

ਜ਼ਰ ਰ ਬਵਣਓ। (ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਿ) 

---- 

I will go Live on my Facebook page tomorrow (on May 16) and take your questions 
pertaining to #Covid19 in today's challenging times and answer those in my 
interaction. You can send me your questions by using the hashtag #AskCaptain. 
Looking forward to hearing from you all!  

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171682527631092?__tn__=-R 

8 ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਤੋਂ 100ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਿ ਸਪਸ਼ੈਲ ਟਰਨੇ ਦ ੇਚਲੱਣ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਸਾਾਂਝੀ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜ ੋਵਿ ਅਜੱ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇ

ਲੁਵਧਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਉ, ਉੈੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਅਫ਼ਸਰਾਾਂ ਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ 

ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਵੋਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ 

ਮੈਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਲੇਿ ੇਤ ੇਿਖੱ ਿਖੱ ਗਰੈ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

..... 

Happy to share a picture of the 100th Shramik Special Train from Punjab that departed from 
Ludhiana at 2 PM today for Mau in Uttar Pradesh. Thank all our officers & staff for their 
painstaking efforts & hard work. Also thank Indian Railways & various NGOs assisting the 
District Administrations in this endeavour ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171682894297722?__tn__=-R 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ 1200 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ 
 

ਇਸ ਮਿੌ ੇਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਰੀ ਵਿਿਾਸ ਹੀਰਾ, ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਜ ੇਪੀ ਸਲਿਾਨ ਤ ੇਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਰਿੀ ਵਿਰਨ ਵਸੂੰਘ, ਨਾਇਬ 

ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਹਰੋ ਅਵਧਿਾਰੀ ਿੀ ਮਸੁਾਵਫਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤਰੋਨ ਲਈ ਸਟਸ਼ੇਨ ਉਤ ੇਪਹੁੂੰਚ।ੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260889822903689216 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/171462420986436?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171462010986477?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171461807653164?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171697110962967?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=932931830492005
https://www.facebook.com/watch/?v=168505441243959
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171682527631092?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/171682894297722?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260889822903689216


 

 

2 ਛੁੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੂਨ ਤੁੱਕ ਮ ਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

 

ਵੁੱਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260890027313164294 
 

3 ਧਿਲਾ ਰੋਿਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧਬਓਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਹ ਲਤਾਂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260890660145524748 

 

4 ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੋਧਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਫਸੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚ ੁੱ ਕੇ ਗਏ 

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਤਧਹਤ ਅੁੱ ਜ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਈ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260926779935674368 

5 
ਇਸ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਵਿਚ ਗਏ 1200 ਮੁਸਾਵਫਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਬੱਸਾਾਂ ਉਤ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ, ਵਜਥੱ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਦਾ ਸਮਾਨ ਦ ੇਿ ੇਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਸਤ ੇਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260928549734748160 

6 
ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਬੱਸਾਾਂ ਉਤ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ, ਵਜਥੱ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦ ੇਿ ੇਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਰਲੇ ਗਡੱੀ 

ਰਸਤ ੇਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260931445775691779 

7 ਮੈਂ, ਿਲੱ (16 ਮਈ) ਨ ੂੰ ਫੇਸਬੁਿੱ ‘ਤ ੇਲਾਈਿ ਹਿੋਾਾਂਗਾ ਤ ੇਇਸ ਦਰੌਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ ਿਵੋਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਸਿਾਲ ਪੁਛੱ 

ਸਿਦ ੇਵਜਸਦਾ ਜਿਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਵਿਚੱ ਹੀ ਦਿਾਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ #AskCaptain ਇਹ ਹੈਸ਼ਟਗੈ ਿਰਤ ਿ ੇਮਨੈ ੂੰ 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਭਜੇ ਿੀ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਫੇਸਬੁਿੱ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਦਰੌਾਨ ਮਨੈ ੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਰਹਗੇੀ... ਇਸਦਾ ਵਹਸੱਾ 

ਜ਼ਰ ਰ ਬਵਣਓ। (ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਿ) 

---- 

I will go Live on my Facebook page tomorrow (on May 16) and take your questions 
pertaining to #Covid19 in today's challenging times and answer those in my 
interaction. You can send me your questions by using the hashtag #AskCaptain. 
Looking forward to hearing from you all!  

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1261184890373980160 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ 1200 ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ 

2 ਧਿਲਾ ਰਿੋਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਾਰ ਧਬਓਰ ਵੁੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਹ ਲਤਾਂ 

3 ਛੁੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਜੂਨ ਤੁੱਕ ਮ ਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

ਵੁੱਿ ਤੋਂ ਵੁੱਿ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

4 ਝਗੜਾ ਰਧਹਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੁੱ ਜ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂ

5 ਅਮਧਰੰਦਰ ਧਸੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਧਵਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਧਵਚ ਫਸੇ ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚ ੁੱ ਕੇ ਗਏ 
ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਤਧਹਤ ਅੁੱ ਜ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੁੱ ਠਵੀਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਗੋਰਖਪ ਰ ਲਈ ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਈ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260890027313164294
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260890660145524748
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260926779935674368
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260928549734748160
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1260931445775691779
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1261184890373980160


 

6 ਇਸ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਵਿਚ ਗਏ 1200 ਮੁਸਾਵਫਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੱੋਂ  ਬੱਸਾਾਂ ਉਤ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਵਲਆਾਂਦਾ ਵਗਆ, ਵਜਥੱ ੇਖਾਣ-ਪੀਣ 

ਦਾ ਸਮਾਨ ਦ ੇਿ ੇਉਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਲਈ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਸਤ ੇਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। (Video) 

7 ਮੈਂ, ਿਲੱ (16 ਮਈ) ਨ ੂੰ ਫੇਸਬੁਿੱ ‘ਤ ੇਲਾਈਿ ਹਿੋਾਾਂਗਾ ਤ ੇਇਸ ਦਰੌਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ੂੰ ਿਵੋਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਸ ੇਿੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਸਿਾਲ ਪੁਛੱ 

ਸਿਦ ੇਵਜਸਦਾ ਜਿਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਵਿਚੱ ਹੀ ਦਿਾਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ #AskCaptain ਇਹ ਹੈਸ਼ਟਗੈ ਿਰਤ ਿ ੇਮਨੈ ੂੰ 

ਆਪਣੇ ਸਿਾਲ ਭਜੇ ਿੀ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ ਇਸ ਫੇਸਬੁਿੱ ਲਾਈਿ ਸਸ਼ੈਨ ਦਰੌਾਨ ਮਨੈ ੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਾਲਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਿ ਰਹਗੇੀ... ਇਸਦਾ ਵਹਸੱਾ 

ਜ਼ਰ ਰ ਬਵਣਓ। (ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਿ) 

---- 

I will go Live on my Facebook page tomorrow (on May 16) and take your questions 
pertaining to #Covid19 in today's challenging times and answer those in my 
interaction. You can send me your questions by using the hashtag #AskCaptain. 
Looking forward to hearing from you all!  

8 ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਤੋਂ 100ਿੀਂ ਸ਼ਰਵਮਿ ਸਪਸ਼ੈਲ ਟਰਨੇ ਦ ੇਚਲੱਣ ਦੀ ਤਸਿੀਰ ਸਾਾਂਝੀ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ ਜ ੋਵਿ ਅਜੱ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇ

ਲੁਵਧਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਉ, ਉੈੱਤਰ ਪਰਦਸ਼ੇ ਲਈ ਰਿਾਨਾ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ੇਅਫ਼ਸਰਾਾਂ ਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ 

ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਿਵੋਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ 

ਮੈਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਲੇਿ ੇਤ ੇਿਖੱ ਿਖੱ ਗਰੈ-ਸਰਿਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦਾ ਿੀ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹਾਾਂ। 

..... 

Happy to share a picture of the 100th Shramik Special Train from Punjab that departed from 
Ludhiana at 2 PM today for Mau in Uttar Pradesh. Thank all our officers & staff for their 
painstaking efforts & hard work. Also thank Indian Railways & various NGOs assisting the 
District Administrations in this endeavour ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਲੰਕ) 

 

2. Barnala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466607047463656/?d=n 
 

2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆ ਂਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ 129 ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466610100796684/?d=n 
 

3 ਧਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਧਵੁੱ ਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਇਆ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466692867455074/?d=n 
 

4 #ਸ ਣੋ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466700734120954/?vh=e&d=n 
 

5 || 14 ਮਈ, 2020 || #ਿਵੋਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2677699309144342/?vh=e&d=n 
 

6 #ਸ ਣੋ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ :ਡਾ ਗ ਧਰੰਦਰਬੀਰ ਧਸੰਘ ਦਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467024114088616/?vh=e&d=n 
 

https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/askcaptain?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAysaj7mkLi5dDSzef0JzKUlDOZ1PiP9ChHUdX4NkOMnVqAd-OcKsOGfcsOcf6v5-hL9tzQyqy5r0LJnCkh2c7ebQRVcIqz0MFIs42L4QeIrVpWdsPxQASa2ZamwC3Goys-W63szGYEtDILDfVC-NoFKuWgZH3woIeEodUeLcb3byNTIe7IHt85VWH3HPAFX1Vu9TxL_WdR9GT2UHMya8SOD5rms-01QcTwgBotrGUH-z9fcV13Y5PVnMp-CVGGvtKpp49Ma3ZdU4we7fnJhqGcTeMdTaf9w6qYzdmFAUTztcei6yZjxpcmWF2ONZEhQO6-wArxlgHR2hAUp9eXMazz_04nBaic9lkeiKnPq6jWVaqKrfaLorjwQJjdZdI6tWpUsQax-roRZgZG-ohMbmZSCX0B5nth7MjgG5lz03sW9TkqPIye20IjE7GU4JCeZGOaNko3hIOnZCdtiRXTw19E4a19pDKcwFvXczNwOMHB9qPY55AU6Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466607047463656/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466610100796684/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466692867455074/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/466700734120954/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2677699309144342/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467024114088616/?vh=e&d=n


 

7 ਬਰਨਾਲਾ ਧਿਲਹੇ ਧਵਚ ਧਤੰਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖ ੁੱ ਲਹੇ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467058824085145/?d=n 
 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਖੁਦਿੇ ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹਗੇੂੰਢ ਮਿੌ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭਟੇ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467059144085113/?d=n 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 
mouth and nose with the elbow. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260886313903034368?s=12 
 

2 | May 14 | 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/1260941385827356673?s=12 
 

3 ਧਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਧਵੁੱ ਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਇਆ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260951172854231042?s=12 
 

4 ਧਿਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਿਬੰਿਾਂ 'ਤੇ ਤਸੁੱਲੀ ਪਿਗਟਾਉਂਦ ੇਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261141812951101442?s=12 
 

5 Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla, while giving big relief to parents of 
state, said that only those schools which are imparting online education will be 
allowed to charge only tuition fee for lockdown period 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260945688977965056?s=12 
 

6 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh remembers the 
legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th Birth Anniversary. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261191204751974400?s=12 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

2 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆ ਂਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ 129 ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ 

3 ਧਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਧਵੁੱ ਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਾਇਆ 

4 #ਸ ਣੋ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 

5 || 14 ਮਈ, 2020 || #ਿਵੋਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467058824085145/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/467059144085113/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260886313903034368?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260941385827356673?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1260951172854231042?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261141812951101442?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1260945688977965056?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261191204751974400?s=12


 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

6 #ਸ ਣੋ ਕੀ ਕਧਹਣਾ ਹੈ ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ :ਡਾ ਗ ਧਰੰਦਰਬੀਰ ਧਸੰਘ ਦਾ 

7 ਬਰਨਾਲਾ ਧਿਲਹੇ ਧਵਚ ਧਤੰਨ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖ ੁੱ ਲਹੇ 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਖੁਦਿੇ ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹਗੇੂੰਢ ਮਿੌ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭਟੇ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ 

9 Punjab Education Minister, @VijayIndrSingla, while giving big relief to parents of 
state, said that only those schools which are imparting online education will be 
allowed to charge only tuition fee for lockdown period 

 

3. Batala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਟਾਲਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਧਵੁੱ ਚ ਚਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਬ ੁੱਿਵਾਰ ਅਤੇੇੇ ਸ਼ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੀ 
ਖ ੁੱ ਲਣਗੀਆਂ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682940882248989&set=a.1283314743766
02&type=3&theater 

2 ਨਰਧਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਧਬਮਾਰੀ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਜੰਗ ਧਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ - 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941215582289&set=a.1283314743766
02&type=3&theater 

3 ਇਲਾਿ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਮਨੋਧਵਧਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦ ੇਨੰਬਰਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

 

ਮਨੋਧਵਧਗਆਨ ਸਮੁੱ ਧਸਆ ਸਬੰਿੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 `ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941772248900&set=a.1283314743766
02&type=3&theater 

4 ਸਾਰ ੇਵਜ਼ਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਿ ਜਰ ਰ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਘਟੱ-ੋਘਟੱ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਿ 

ਦ ਰੀ ਜਰ ਰ ਬਣਾ ਿ ੇਰਖੱਣ।      -       

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411092201968&id=100015
992495545 

5 
 

ਿਰੋਨੋਾ ਅਜ ੇਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਜਾਿ।ੇ ਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਅਿਸੇਲੇ 

ਵਬਲਿੁਲ ਨਾ ਹਇੋਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411898868554&id=100015
992495545 

6 Relaxation in curfew order  
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/683412972201780/?app=fbl 

7 ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਧਵੁੱ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਧਣਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ 

ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ ਨੇ 2077 ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮ ਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਧਡਆ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682940882248989&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682940882248989&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941215582289&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941215582289&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941772248900&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682941772248900&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411092201968&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411092201968&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411898868554&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683411898868554&id=100015992495545


 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683435425532868&id=100015
992495545 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਨਰਧਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ  ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਧਬਮਾਰੀ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਜੰਗ ਧਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ - 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900998068834306 

2 ਇਲਾਿ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਧਵਧਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

 

ਮਨੋਧਵਧਗਆਨ ਸਮੁੱ ਧਸਆ ਸਬੰਿੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 `ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900720028442631 

3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿੀਨ ਧਟਿਬੂਨਲ ਵਲੋਂ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਧਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ 
 

ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900858130165760 
 

4 ਬਟਾਲਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਧਵੁੱ ਚ ਚਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਬ ੁੱਿਵਾਰ ਅਤੇੇੇ ਸ਼ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਖ ੁੱ ਲਣਗੀਆ ਂ

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901119917568000 

5 Relaxation in curfew order  
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901418216480770 

6 6 ਚੀਜਾਂ ਤ ਸੀਂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ 

 
... 
 
6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901629542322177 

7 ਸਾਰ ੇਵਜ਼ਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਿ ਜਰ ਰ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਘਟੱ-ੋਘਟੱ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਿ 

ਦ ਰੀ ਜਰ ਰ ਬਣਾ ਿ ੇਰਖੱਣ। 

 
://twitter.com/adpro_batala/status/1261162983264145413 

8 ਿਰੋਨੋਾ ਅਜ ੇਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਜਾਿ।ੇ ਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਅਿਸੇਲੇ 

ਵਬਲਿੁਲ ਨਾ ਹਇੋਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1261163591744421889 

9 ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

 

ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਧਵੁੱ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਧਣਆ ਸਮਾਜ ਸਵੇੀ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ 

 

ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ ਨੇ 2077 ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮ ਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਧਡਆ 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683435425532868&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683435425532868&id=100015992495545
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900998068834306
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900720028442631
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260900858130165760
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901119917568000
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901418216480770
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/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1260901629542322177
https://twitter.com/adpro_batala/status/1261162983264145413
https://twitter.com/adpro_batala/status/1261163591744421889


 

ਰੋਿਾਨਾਂ 200 ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਦ ੁੱ ਿ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1261181217610690562 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਿੀਨ ਧਟਿਬੂਨਲ ਵਲੋਂ  ਫਸਲ ਦੀ ਰਧਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ 
 

ਪਿਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਧਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 
 

2 ਇਲਾਿ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਧਵਧਗਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

 

ਮਨੋਧਵਧਗਆਨ ਸਮੁੱ ਧਸਆ ਸਬੰਿੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 `ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹ 

3 ਨਰਧਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵੁੱਲੋਂ  ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਧਬਮਾਰੀ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਜੰਗ ਧਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ - 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 

4 ਬਟਾਲਾ ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਧਵੁੱ ਚ ਚਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ, ਬ ੁੱਿਵਾਰ ਅਤੇੇੇ ਸ਼ ਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਖ ੁੱ ਲਣਗੀਆ ਂ

 

5 Relaxation in curfew order  
 

6 6 ਚੀਜਾਂ ਤ ਸੀਂ #ਕੋਧਵਡ_19 ਨਾਲ ਲੜਹਨ ਲਈ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹ।ੋ 

 
... 
 
6 Things You Can Do To Help Fight #COVID_19 

7 ਸਾਰ ੇਵਜ਼ਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਿ ਜਰ ਰ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਘਟੱ-ੋਘਟੱ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਿ 

ਦ ਰੀ ਜਰ ਰ ਬਣਾ ਿ ੇਰਖੱਣ। 

8 ਿਰੋਨੋਾ ਅਜ ੇਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹਇੋਆ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਲਆ ਜਾਿ।ੇ ਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਪਰਤੀ ਅਿਸੇਲੇ 

ਵਬਲਿੁਲ ਨਾ ਹਇੋਆ ਜਾਿ ੇਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ 

9 ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ 

 

ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਧਵੁੱ ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਧਣਆ ਸਮਾਜ ਸਵੇੀ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ 

 

ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨ ਗ ਰਾਇਆ ਨੇ 2077 ਪਧਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮ ਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਧਡਆ 

 

ਰੋਿਾਨਾਂ 200 ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਦ ੁੱ ਿ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ 

10 ਸਾਰ ੇਵਜ਼ਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਹ ੈਵਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਿ ਜਰ ਰ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਘਟੱ-ੋਘਟੱ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਿ 

ਦ ਰੀ ਜਰ ਰ ਬਣਾ ਿ ੇਰਖੱਣ।           

 

 

4. Bathinda 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1261181217610690562
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/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click


 

1 ਵੇਰਕਾ_ਵੁੱਲੋਂ_ਦ ੁੱ ਿ ਅਤ ੇਦ ੁੱ ਿ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਨਰਧਵਘਨ ਸਪਲਾਈ  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284654395161965/ 

2 ਪਿਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਧਮਕ_ਐਕਸਪਿੈਸ' ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਬਧਠੰਡਾ ਤੋਂ ਧਬਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
ਪੰਜਾਬ_ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1521 ਮਿਦੂਰ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਪਹ ੰ ਚਣਗ ੇਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ 
ਪਿਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਦਲ ਦੀਆਂ ਗਧਹਰਾਈਆਂ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284694575157947/ 

3 ਜਦੋਂ_ਬਧਠੰਧਡਓ_ਧਬਹਾਰ_ਨ ੰ _ਚੁੱਲੀ_ਟਿੇਨ  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284723535155051/ 

4 ਦ ਕਾਨਾਂ_ਬਾਰੇ_ਸੂਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284801501813921/  

5 || 14 ਮਈ, 2020 || ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2677699305811009/ 

6 Bathinda receives 33 more reports, 1 more positive case, 32 negative reports -A 
patient cured -- 
16 first re-examination reports were also negative 
-The new case was already in Quarantine 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284838491810222/ 

7  ਕਰਏਧਟਵ : ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਧਸਰਫ਼ ਧਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ 
ਸਕਣਗੇ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284901415137263/ 

8 ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਵਿਤੱ ਮੂੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸ. ਗਰੁਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 

ਦ ੇਵਦਹਾਾਂਤ 'ਤ ੇਡ ੂੰਘਾ ਦੁਖੱ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2285289365098468/  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 Creative : 6 things you can do to help fight Covid-19 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260849959341101056?s=20  

2 ਬਧਠੰਡਾ ਧਿਲਹੇ  ਦੇ ਧਪੰਡ ਨਸੀਬਪ ਰਾ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਧਵੁੱ ਚ ਰਧਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਬਦਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨ ਹਾਰ ...ਦੇਖੋ 
ਧਕਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਇੁੱ ਕਾਂਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਦਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260896536533381121?s=20  

3 ਪਿਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਧਮਕ_ਐਕਸਪਿੈਸ' ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਬਧਠੰਡਾ ਤੋਂ ਧਬਹਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ   
ਪੰਜਾਬ_ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 1521 ਮਿਦੂਰ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਪਹ ੰ ਚਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ 
ਪਿਵਾਸੀ ਮਿਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਦਲ ਦੀਆਂ ਗਧਹਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਿੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260896823755055104?s=20  

4 ਜਦੋਂ_ਬਧਠੰਧਡਓ_ਧਬਹਾਰ_ਨ ੰ _ਚੁੱਲੀ_ਟਿੇਨ  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260907801360117763?s=20  

5 ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਪਰਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਬਵਠੂੰਡਾ ਤੋਂ ਉਨਾਾਂ ਦ ੇਜਦੱੀ 

ਸ ਵਬਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਵਪਸ ਭਜੇਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀਆਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਿਜੋਂ ਅਜੱ ਬਵਠੂੰਡਾ ਤੋਂ ਵਬਹਾਰ ਲਈ 1521 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇ ਰਲੇ ਰਿਾਨਾ ਹਈੋ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260917644762525696?s=20  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE_%E0%A8%B5%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFNB5-2XenW2soPlnSYmL1vP0Nji46qQJIF3UvSDnDJHWms5tJJPIjHBw-Z-yfO565v208AF0oJ-afFV_u5aQ42JsFe4-PzCbAgyzbFQdcgUNiVF8vj_vlRv7DIgYjfjJ8wJrVjFumV0OFl-fmvzvyZ8YXKUoSjsfsen7CVPEMaqpGFxzeGFw5O8tNZUI0s49HAi0yqbv0JY_J8drz80eZwChAuxsanwPw6HJEQYuIKN9BKEr5kvCSle7Wgeyy13myMTTL4Ss1typsyQSbdvzhziIeskcivoQTpOnytaOUnBDlivMOVO1jGGiW23VBcVKhylYSU57vgFacm7B4BBCG3sM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPFNB5-2XenW2soPlnSYmL1vP0Nji46qQJIF3UvSDnDJHWms5tJJPIjHBw-Z-yfO565v208AF0oJ-afFV_u5aQ42JsFe4-PzCbAgyzbFQdcgUNiVF8vj_vlRv7DIgYjfjJ8wJrVjFumV0OFl-fmvzvyZ8YXKUoSjsfsen7CVPEMaqpGFxzeGFw5O8tNZUI0s49HAi0yqbv0JY_J8drz80eZwChAuxsanwPw6HJEQYuIKN9BKEr5kvCSle7Wgeyy13myMTTL4Ss1typsyQSbdvzhziIeskcivoQTpOnytaOUnBDlivMOVO1jGGiW23VBcVKhylYSU57vgFacm7B4BBCG3sM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284654395161965/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B6%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%95_%E0%A8%90%E0%A8%95%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%88%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUucpVbDtc5iuYXe4lSYC3dMwm6sM-awyIjvJhCByvozr53I5nZnREaDMJOUqAkDj6Y2YKypQZl_59Nx28-hmFEGuLoJ0DEl0DTNwFNyxaAYGIPTG3qXc1D2UBMyNgN5UqVqetZA0LUh6EbI1dITsMjtrVU5Z-GwwkfO0ZuM59wm5MqzBnbJkjAMxe_JtVNqWVALj_Ofefy7cN-UNpQXD7s8wZF3LxhNOTCuNtyH7yj73i55UHimojKYOBHGDo440x8UWTwAS22GSgVk1kvjETOVGUGJ9gcN2W_1vBk6MoTu3L8uWZhzh-nxn-SjlTelzqwmNxVwGvQA-4ORyGN7BR26Pe&__tn__=%2ANK-R
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.ARDUucpVbDtc5iuYXe4lSYC3dMwm6sM-awyIjvJhCByvozr53I5nZnREaDMJOUqAkDj6Y2YKypQZl_59Nx28-hmFEGuLoJ0DEl0DTNwFNyxaAYGIPTG3qXc1D2UBMyNgN5UqVqetZA0LUh6EbI1dITsMjtrVU5Z-GwwkfO0ZuM59wm5MqzBnbJkjAMxe_JtVNqWVALj_Ofefy7cN-UNpQXD7s8wZF3LxhNOTCuNtyH7yj73i55UHimojKYOBHGDo440x8UWTwAS22GSgVk1kvjETOVGUGJ9gcN2W_1vBk6MoTu3L8uWZhzh-nxn-SjlTelzqwmNxVwGvQA-4ORyGN7BR26Pe&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUucpVbDtc5iuYXe4lSYC3dMwm6sM-awyIjvJhCByvozr53I5nZnREaDMJOUqAkDj6Y2YKypQZl_59Nx28-hmFEGuLoJ0DEl0DTNwFNyxaAYGIPTG3qXc1D2UBMyNgN5UqVqetZA0LUh6EbI1dITsMjtrVU5Z-GwwkfO0ZuM59wm5MqzBnbJkjAMxe_JtVNqWVALj_Ofefy7cN-UNpQXD7s8wZF3LxhNOTCuNtyH7yj73i55UHimojKYOBHGDo440x8UWTwAS22GSgVk1kvjETOVGUGJ9gcN2W_1vBk6MoTu3L8uWZhzh-nxn-SjlTelzqwmNxVwGvQA-4ORyGN7BR26Pe&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC_%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUucpVbDtc5iuYXe4lSYC3dMwm6sM-awyIjvJhCByvozr53I5nZnREaDMJOUqAkDj6Y2YKypQZl_59Nx28-hmFEGuLoJ0DEl0DTNwFNyxaAYGIPTG3qXc1D2UBMyNgN5UqVqetZA0LUh6EbI1dITsMjtrVU5Z-GwwkfO0ZuM59wm5MqzBnbJkjAMxe_JtVNqWVALj_Ofefy7cN-UNpQXD7s8wZF3LxhNOTCuNtyH7yj73i55UHimojKYOBHGDo440x8UWTwAS22GSgVk1kvjETOVGUGJ9gcN2W_1vBk6MoTu3L8uWZhzh-nxn-SjlTelzqwmNxVwGvQA-4ORyGN7BR26Pe&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284694575157947/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%A6%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%93_%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0_%E0%A8%A8%E0%A9%81%E0%A9%B0_%E0%A8%9A%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%80_%E0%A8%9F%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMpTti3-AcdCf-HOvvLrj1h9ytRcJvt1CUqsLQ73LhDk7qZRpsg8ZnjyEU8n_h2B8ePZOXm-sNnUbwR8L4QLcq-n2PNVvSCor4y21oqrng5lQi4mN_tR3Dw9UDbPfDJZCkPzTPAAbGfMzaXAQ_0M1ZlxmEfHb4poGMrZ1Zz9Nri97jrh1Se-djpqrhdyuVFEUHXLdPMWRsElzhb_qWO64JG3mSpCTt7FBTASp3ILEi144IFmCzzj0ugYB9TmPVG94qgwd29j2v9GdmRKlI80hiQoc1ga2TOr2AUL3Lm4fc5A29j6QCqaOVmFSHs5TG246rjTKgLlgbkD6ohzoOFwBhgyQs8ti9GA2y1w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284723535155051/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284801501813921/
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.ARA8AMfWJEeINvbmypwvuK3TOPo-WqBFXwwfO4t6ryiZlOqGymAIceYNWsc0A-nO-KT8GKBJ5K2gGfJHWysWXFGgOP3O1IQOMeMMeR_pUAInCsaHkcKbt8IAaynuNgWjMfu_aNEd3_PYwvPruGXsgW_hspShJQeN4quGQJRY7mtUy8gkxi2cCxSmWEUqNo8_ybnnRL-0ZT7MufTaOxFfh1DuFZ4ZriCeWItVn3X4nV0p78WWe2McdBccFW8m6ks68b89DEaotYtz-PE-PZ2zkagFiVieNxhJS-5S1QQ9ye8HiW9gbzReV9poEzXzJhmR5Z397YTYKBuBjTzt34O5tpF8l4I8WqyTU5uPMw&__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.ARA8AMfWJEeINvbmypwvuK3TOPo-WqBFXwwfO4t6ryiZlOqGymAIceYNWsc0A-nO-KT8GKBJ5K2gGfJHWysWXFGgOP3O1IQOMeMMeR_pUAInCsaHkcKbt8IAaynuNgWjMfu_aNEd3_PYwvPruGXsgW_hspShJQeN4quGQJRY7mtUy8gkxi2cCxSmWEUqNo8_ybnnRL-0ZT7MufTaOxFfh1DuFZ4ZriCeWItVn3X4nV0p78WWe2McdBccFW8m6ks68b89DEaotYtz-PE-PZ2zkagFiVieNxhJS-5S1QQ9ye8HiW9gbzReV9poEzXzJhmR5Z397YTYKBuBjTzt34O5tpF8l4I8WqyTU5uPMw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2677699305811009/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284838491810222/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2284901415137263/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2285289365098468/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260849959341101056?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260896536533381121?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260896823755055104?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260907801360117763?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260917644762525696?s=20


 

6 ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਸ਼ੁਿੱਰਿਾਰ ਨ ੂੰ ਸਿਰੇ ੇਤਿਰੀਬਨ 9:30 ਿਜ ੇਵਬਹਾਰ ਰਾਜ ਦ ੇਬਾਪ  ਧਾਮ ਮਤੋੀਹਾਰੀ ਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ’ਤ ੇ

ਪਹੁੂੰਚਗੇੀ। ਇਸ ਮਸੁਾਫ਼ਰ ਗਡੱੀ ’ਤ ੇ8,92,080 ਰਪੁਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਿੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਵਡਪਟੀ 

ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ੀ਼ੀ੍ਰ ਬੀ ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸਨ ਨੇ ਵਦਤੱੀ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260917779508662273?s=20  

7  ਐਸਡੀਐਮ ਬਵਠੂੰਡਾ ਸ਼ਰੀ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਵਟਿਾਣਾ ਨੇ ਹਰੋ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਦੂੰਵਦਆਾਂ ਦਵੱਸਆ ਵਿ ਇਥੱੋਂ ਰਿਾਨਾ ਹਈੋ ਇਸ ਗਡੱੀ ਵਿਚ 

ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ  ਮਹੁੱਈਆ ਿਰਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾ ਵਿ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ ਇਸ 

ਸੂੰਿਟ ਦ ੇਸਮੇਂ ’ਚ ਪੂੰਜਾਬ ’ਚ ਫਸ ੇਦ ਜ ੇਰਾਜਾਾਂ ਦ ੇਨਾਗਵਰਿਾਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਮਦਦ ਿਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260918140537626624?s=20  

8 ਇਸ ਮਿੌ ੇਉਨਹਾਾਂ ਰਵਹ ਗਏ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਭਰਸੋਾ ਵਦਿਾਇਆ ਵਿ ਜ ੋਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰੋ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰ ਫ਼ਸ ੇਹਨ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਆਪ ੋਆਪਣੇ ਰਾਜਾਾਂ ’ਚ  ਸਰੁਵੱਖਅਤ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੂੰਭਿ ਯਤਨ ਿੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ ਇਹ ਸਹ ਲਤ ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੋਂ  ਮਫ਼ੁਤ ਮਹੁਈੱਆ ਿਰਿਾਈ ਗਈ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨੇ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿੀਤਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260918518079422466?s=20  

9 Bathinda receives 33 more reports, 1 more positive case, 32 negative reports   -A 
patient cured --  
16 first re-examination reports were also negative 
-The new case was already in Quarantine 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260968206765867008?s=20  

10 All Shops will open from 7AM to 6PM daily except Super Stores such as Reliance, 
Big Bazzar, Best Price, Easy Day, Vishal Mega Mart, Malls, Hotel, Restaurant, Dhabe, 
Club, Eating Point, Zim, Swimming  pool,Sports Complex,Bar, Hospitality Services  
etc Vehicles_not_allowed 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260968587650613250?s=20  

11 ਕਰਏਧਟਵ : ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਧਸਰਫ਼ ਧਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ 
ਸਕਣਗੇ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260981149242982400?s=20  

12 || 14 ਮਈ, 2020 || ਕੋਧਵਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ 

ਅਵਧਿਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260981315219992576?s=20  

13 ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਵਿਤੱ ਮੂੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸ. ਗਰੁਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ 

ਦ ੇਵਦਹਾਾਂਤ 'ਤ ੇਡ ੂੰਘਾ ਦੁਖੱ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261184762741481473?s=20   

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 

5. Fatehgarh Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਿੀ ਨਮੂਨੇ ਲਏ 

ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260917779508662273?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260918140537626624?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260918518079422466?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260968206765867008?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260968587650613250?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260981149242982400?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1260981315219992576?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261184762741481473?s=20


 

  https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620702205324333/   

2 ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 364 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ  

  

ਧਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 02 ਲੁੱ ਖ 12 ਹਿਾਰ 723 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620701978657689/  

3 Covid -19 Bulletin  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2677699289144344/  

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਧਵਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਧਬਨਾਂ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਵਾਲੇੇੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ 
ਹੋਟਲਾਂ / ਧਨਿੱਜੀ ਫੈਸੀਧਲਟੀਿ ਧਵੁੱ ਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਐਡਵਾਇਿਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620458

122015408/  

5 ਨਸ਼ਾਖਰੋੀ ਨ ੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ੈਲ ਟਾਸਿ ਫਰੋਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਅਤ ੇਵਜ਼ਲਾ ਪਵੁਲਸ ਨੇ ਪਵੁਲਸ 

ਮਲੁਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਤਸਿਰੀ ਦਰਵਮਆਨ ਗਠਜੜੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ੇਹਨ। ਅਪਰਲੈ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਿ ੇ30.04.2020 ਤਿੱ, ਿੁਲੱ 

114 ਅਪਰਾਵਧਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਿਚੱ 148 ਪਵੁਲਸ 

ਮਲੁਾਜ਼ਮਾਾਂ ਅਤ ੇਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲਾਾਂ ਉਪਰੂੰਤ 61 ਪਵੁਲਸ ਮਲੁਾਜ਼ਮਾਾਂ ਵਖਲਾਫ਼ 

ਿਾਰਿਾਈ ਆਰੂੰਭੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਣੁ ਤਿੱ 47 ਪਵੁਲਸ ਮਲੁਾਜ਼ਮ 

ਬਰਖਾਸਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇ17 ਨ ੂੰ ਮਅੁਤੱਲ ਿਰ ਵਦਤੱਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057

185288835/  

6 ਧਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ.... 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057

085288845/?app=fbl  

7 ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਵਿਤੱ ਮੂੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸ. 

ਗਰੁਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦ ੇਵਦਹਾਾਂਤ 'ਤ ੇਡ ੂੰਘਾ ਦੁਖੱ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਹ।ੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੋ 

ਸੂੰਦਸ਼ੇ ਵਿਚੱ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਹਾ, "ਸ. ਗਰੁਦਾਸ ਵਸੂੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦ ੇਵਦਹਾਾਂਤ ਬਾਰ ੇ

ਜਾਣ ਿ ੇਬਹਤੁ ਦੁਖੱ ਹਇੋਆ। ਇਸ ਦੁਖੱ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਮਨਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ 

ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਤ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਹਾਾਂ ਤ ੇਿਾਵਹਗਰੁ  ਅਗੱ ੇਅਰਦਾਸ ਿਰਦ ੇਹਾਾਂ 

ਵਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰ ਹ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾਾਂ ਵਿਚੱ ਥਾਾਂ ਦਣੇ।"  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056

931955527/?app=fbl  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਾਾਂਤੀਿਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਖੁਦਿੇ 

ਜੀ ਨ ੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 114ਿੀਂ ਜਨਮ ਿਰਹਗੇੂੰਢ ਮਿੌ ੇਸਵਤਿਾਰ ਭਟੇ ਿਰਦੀ ਹ।ੈ  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056

865288867/?app=fbl  

9 ਅਜੱ ਦ ੇਵਦਨ ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਂਗ  ਵਦਿਸ ਿਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਡੇਂਗ  ਦਾ ਮਛੱਰ ਹਫਤ ੇਵਿਚੱ ਅੂੰਡ ੇਤੋਂ 

ਪ ਰਾ ਮਛੱਰ ਬਣਦਾ ਹ।ੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਵਮਲਿ ੇਹਫਤ ੇਦ ੇਹਰਿੇ ਸ਼ੁਿੱਰਿਾਰ ਨ ੂੰ 

ਡੇਂਗ  ਦ ੇਲਾਰਿ ੇਨ ੂੰ ਪਦੈਾ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਜਗਹਾ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਿ ਲਰਾਾਂ, ਗਮਵਲਆਾਂ, ਫਵਰਜੱਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਟਰਆੇਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਪਾਣੀ ਦ ੇਭਾਾਂਡ ੇਆਵਦ) ਨ ੂੰ ਸਾਫ ਿਰਨ ਅਤ ੇਵਸਖਾਉਣ 

ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਿਰੀਏ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620702205324333/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620701978657689/
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2677699289144344/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620458122015408/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/620458122015408/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057185288835/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057185288835/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057085288845/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621057085288845/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056931955527/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056931955527/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056865288867/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056865288867/?app=fbl
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056781955542/?app=fbl


 

781955542/?app=fbl  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 364 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਧਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 
2 ਲੁੱ ਖ 12 ਹਿਾਰ 723 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ  
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260980154513276930  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਿੀ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ 
ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ  https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260979889160609794  

3 Shramik express leaves for Manipur from Sirhind on May 13th 2020 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260854612661280768  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh expresses grief over the demise of Gurdas 
Singh Badal, father of Punjab FM @MSBADAL . "Join my colleague Manpreet Badal 
and the family in this moment of grief. May the Almighty grant liberation to the 
departed soul. Rest in peace!", CM 
tweetedhttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261156491123400704  

4 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh remembers the 
legendary revolutionary Shaheed Sukhdev ji on his 114th Birth Anniversary. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261166371846545410  

5 #NationalDengueDay is being observed today. Adult Aedes mosquito develops from 
egg in one week. Let us all dedicate every Friday for cleaning and drying the 
breeding points of dengue mosquito i.e. coolers flower vases, pots, water 
containers, refrigerator trays etc.  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261183532992475136  

  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਿੀ ਨਮੂਨੇ ਲਏ 

ਧਜਨਹ ਾਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

 

2 ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 364 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਧਿਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਧਵੁੱ ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 
2 ਲੁੱ ਖ 12 ਹਿਾਰ 723 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ  

3  

 

6. Faridkot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਲਾਿ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਿਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558744607721844/?d=n 
 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/621056781955542/?app=fbl
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260980154513276930
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260979889160609794
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1260854612661280768
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261156491123400704
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261166371846545410
https://twitter.com/hashtag/NationalDengueDay?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1261183532992475136
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558744607721844/?d=n


 

 

2 ਿਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ 173 ਲੋਿ ਫਰੀਦਿੋਟ ਤੋਂ ਕਵਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਕਫਰੋਜਪਰੁ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਕਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਤੋਂ ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਸਨ ਤੱਿ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ/ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਿੀਤਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558760614386910/?d=n 
 

3 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਕਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜੈਤੋ/ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀਤਾ ਸਨਮਾਕਨਤ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558765604386411/?d=n 
 

4 ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਸਕਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਿਲੋਨੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੋਰ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ - 
ਿੁਸਲਦੀਪ ਕਸਿੰਘ ਕਢੱਲੋਂ   
ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਫਰੀਦਿੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਖਰਚ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558762814386690/?d=n 
 

5 ਿਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਰਵਫ਼ਊ / ਲਾਿਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵਿਚੱ ਫਸੇ ਯ ਪੀ 

ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਿ ੇਗੋਵਬੂੰਦ ਬਾਬ  ਿਾਸੀ ਿਾਨਪੁਰ (ਯ  ਪੀ )ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀਆਾਂ /ਬੱਸਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558762594386712/?vh=e&d=n 
 
 

6 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਦਿੁਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ 

ਹੁਣ ਸਵਰੇੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੁੱਲਹੀਆਂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ 
ਸ਼ਕਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਦਿੁਾਨਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆ ਂ

ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਿੋਈ ਦੁਿਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਹੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558937437702561/?d=n 
 

7 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਤੱਿ 527257ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  527207 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਿ 453955 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਦੀ ਕਲਫਕਟਿੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558797237716581/?d=n 
 

8 ਤਿੰਬਾਿੂ ਦਾ ਪਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀ ਥੁੱਿਣਾ ਵੀ ਨਿੁਸਾਨਦਾਇਿ ਹੋ ਸਿਦਾ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558797237716581/?d=n 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਲਾਿ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਿਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260863811025846272?s=20 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558760614386910/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558765604386411/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558762814386690/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558762594386712/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558937437702561/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558797237716581/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2558797237716581/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260863811025846272?s=20


 

 
 

2 ਿਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ 173 ਲੋਿ ਫਰੀਦਿੋਟ ਤੋਂ ਕਵਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਕਫਰੋਜਪਰੁ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਕਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਤੋਂ ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਸਨ ਤੱਿ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ/ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਿੀਤਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260864103373045768?s=20 
 

3 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਕਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜੈਤੋ/ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀਤਾ ਸਨਮਾਕਨਤ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260866589869649921?s=20 
 

4 ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਸਕਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਿਲੋਨੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੋਰ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ - 
ਿੁਸਲਦੀਪ ਕਸਿੰਘ ਕਢੱਲੋਂ  
ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਫਰੀਦਿੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਖਰਚ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260867054292344835?s=20 
 

5 ਿਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਰਵਫ਼ਊ / ਲਾਿਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵਿਚੱ ਫਸੇ ਯ ਪੀ 

ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਿ ੇਗੋਵਬੂੰਦ ਬਾਬ  ਿਾਸੀ ਿਾਨਪੁਰ (ਯ  ਪੀ )ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀਆਾਂ /ਬੱਸਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260873342837559296?s=20 
 

6 ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਟਾਫ-ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਹਰੋ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਿਰੋਨਾ ਕਖਲਾਫ ਕਜੱਤੀ ਜਿੰਗ 

 

ਫਰੀਦਿੋਟ ਕਜ਼ਲੇ ਚੋਂ ਿੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਜੇੇ 90 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 82 ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਕਟਵ 

 

332 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਡੀਿ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260896986783461376?s=20 
 

7 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਤੱਿ 527257ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  527207 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਿ 453955 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਦੀ ਕਲਫਕਟਿੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260871526808723457?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਬਲਾਿ ਦੀਆਂ 196 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਿਰਾਂ ਤੇ 147 ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਿਰੀਕਨਿੰ ਗ 

 
 

2 ਿਾਨਪੁਰ(ਯੂ ਪੀ) ਦੇ 173 ਲੋਿ ਫਰੀਦਿੋਟ ਤੋਂ ਕਵਸੇਸ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਕਫਰੋਜਪਰੁ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260864103373045768?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260866589869649921?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260867054292344835?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260873342837559296?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260896986783461376?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1260871526808723457?s=20


 

ਕਫਰੋਜ਼ਪਰੁ ਤੋਂ ਸਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਿਾਨਪੁਰ (ਯੂ ਪੀ) ਦੇ ਸਟੇਸਨ ਤੱਿ ਜਾਣਗ ੇ

ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ/ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਿੀਤਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

 

3 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸਰੀ ਮਨਜੀਤ ਕਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ  ਪੁਲੀਸ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ/ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜੈਤੋ/ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 
 

-ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਿੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿੀਤਾ ਸਨਮਾਕਨਤ 

 

4 ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਸਕਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਿਲੋਨੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੋਰ ਿਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ - 
ਿੁਸਲਦੀਪ ਕਸਿੰਘ ਕਢੱਲੋਂ   
ਨਗਰ ਿੌਂਸਲ ਫਰੀਦਿੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਵਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਬਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਿਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਖਰਚ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗ ੇ

 

5 ਿਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਰਵਫ਼ਊ / ਲਾਿਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵਿਚੱ ਫਸੇ ਯ ਪੀ 

ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਿਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਿ ੇਗੋਵਬੂੰਦ ਬਾਬ  ਿਾਸੀ ਿਾਨਪੁਰ (ਯ  ਪੀ )ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ 

ਗੱਡੀਆਾਂ /ਬੱਸਾਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

 

6 ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਿੀਤੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਿੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰਨਾ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਸਟਾਫ-ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਕਹਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ 1 ਹਰੋ 55 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਿਰੋਨਾ ਕਖਲਾਫ ਕਜੱਤੀ ਜਿੰਗ 

 

ਫਰੀਦਿੋਟ ਕਜ਼ਲੇ ਚੋਂ ਿੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਜੇੇ 90 ਸੈਂਪਲ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 82 ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਕਟਵ 

 

332 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਡੀਿ 

 

7 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਤੱਿ 527257ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜਿੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  527207 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

 

ਹੁਣ ਤੱਿ 453955 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਦੀ ਕਲਫਕਟਿੰਗ ਹੋਈ 

8 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਦਿੁਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ 

ਹੁਣ ਸਵਰੇੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੁੱਲਹੀਆਂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ 
ਸ਼ਕਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਂਦਿੁਾਨਾਂ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਖੁੱਲਹਣਗੀਆ ਂ

ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਿੋਈ ਦੁਿਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਹੇਗੀ 

 

7. Fazilka 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਖਰੀਦ ਪਿਧਕਧਰਆ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਧਕਸ ੇਧਕਸਮ ਦੀ ਕ ਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612717085722863/  

2 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਧਲਆ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਧਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮ ੁੱ ਖ ਲੋੜ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612717085722863/


 

*ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਗ ਰੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612718675722704/  

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟ 

*ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਧਮਠਾਈ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜਹੇ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਂ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613386542322584/  

4 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613411428986762/  

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਧਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਿਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕਾਲਕਾ ਮੰਧਦਰ ਦ ੇਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, 
ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਮੇਹਰੀਆਂ ਬਾਿਾਰ, ਊਨ ਬਿਾਰ, ਝੀਵਰਾਂ ਮਹ ੁੱ ਲਾ, ਜੈਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਧਸਨੇਮਾ ਰੋਡ 'ਚ ਘਰ 
ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613450432316195/  

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਧਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱ ਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਧਵਖੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613451325649439/  

7 ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਵਿੂੰਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧ  ਨੇ ਵਜਲਹ ਾ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਿੂੰਪਲੈਿਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਵੋਿਡ 19 ਦ ੇਮਦੱਨੇਜ਼ਰ ਸਸ਼ੋਲ ਵਡਸਟੈਂਸ 

ਬਣਾ ਿ ੇਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ’ਚ ਸਿਰੇ ੇ9.30 ਤੋਂ 11 ਿਜਹ ੇਤਿੱ ਆਮ ਲੋਿਾਾਂ ਦ ੇਮਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਣੁ ਿ ੇਸਮਾਾਂਬਧੱ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਲ 

ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ ਵਨਿਿੇਲੀ ਪਵਹਲ। 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612035692457669/  

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਖਰੀਦ ਪਿਧਕਧਰਆ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਧਕਸ ੇਧਕਸਮ ਦੀ ਕ ਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260853396015284225?s=19  

2 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਧਲਆ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਧਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮ ੁੱ ਖ ਲੋੜ 

*ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਗ ਰੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260853758524895232?s=19  

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟ 

*ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਧਮਠਾਈ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜਹੇ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਂ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261156198369366023?s=19  

4 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261169852041101314?s=19  

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਧਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਿਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕਾਲਕਾ ਮੰਧਦਰ ਦ ੇਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, 
ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਮੇਹਰੀਆਂ ਬਾਿਾਰ, ਊਨ ਬਿਾਰ, ਝੀਵਰਾਂ ਮਹ ੁੱ ਲਾ, ਜੈਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਧਸਨੇਮਾ ਰੋਡ 'ਚ ਘਰ 
ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1261190701154480129?s=19  

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਧਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱ ਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਧਵਖੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1261190874169585665?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612718675722704/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613386542322584/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613411428986762/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613450432316195/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2613451325649439/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2612035692457669/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260853396015284225?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1260853758524895232?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261156198369366023?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261169852041101314?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261190701154480129?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261190874169585665?s=19


 

7 ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਵਿੂੰਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧ  ਨੇ ਵਜਲਹ ਾ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਿੂੰਪਲੈਿਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਵੋਿਡ 19 ਦ ੇਮਦੱਨੇਜ਼ਰ ਸਸ਼ੋਲ ਵਡਸਟੈਂਸ 

ਬਣਾ ਿ ੇਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ’ਚ ਸਿਰੇ ੇ9.30 ਤੋਂ 11 ਿਜਹ ੇਤਿੱ ਆਮ ਲੋਿਾਾਂ ਦ ੇਮਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਣੁ ਿ ੇਸਮਾਾਂਬਧੱ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਲ 

ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ ਵਨਿਿੇਲੀ ਪਵਹਲ। 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260580555923640320?s=19  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਖਰੀਦ ਪਿਧਕਧਰਆ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਧਕਸ ੇਧਕਸਮ ਦੀ ਕ ਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

*ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਿਾਂ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਜਾ 
 

2 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਧਲਆ ਨੰੂ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦ ੇਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਧਡਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮ ੁੱ ਖ ਲੋੜ 

*ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਬਨਹ ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਗ ਰੇਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

 

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਧਫਊ ਦੌਰਾਨ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ 'ਚ ਛੋਟ 

*ਬੇਕਰੀ/ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਧਮਠਾਈ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜਹੇ ਖ ੁੱਲਣਗੀਆਂ 
 

4 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਸਬੰਿੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਫ਼ਾਧਜਲਕਾ ਸ਼ਧਹਰ ਧਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਧਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਿਲਕਾ ਦ ੇਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਕਾਲਕਾ ਮੰਧਦਰ ਦ ੇਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, 
ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ, ਮੇਹਰੀਆਂ ਬਾਿਾਰ, ਊਨ ਬਿਾਰ, ਝੀਵਰਾਂ ਮਹ ੁੱ ਲਾ, ਜੈਨ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਧਸਨੇਮਾ ਰੋਡ 'ਚ ਘਰ 
ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 

6 ਕੋਧਵਡ-19 ਤਧਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਧਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਧਫਰਨੀ ਰੋਡ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱ ਲਾ ਗਲੀ ਨੰ 6 ਅਤੇ 7 ਧਵਖੇ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਧਛੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 

ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਵਿੂੰਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧ  ਨੇ ਵਜਲਹ ਾ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਿੂੰਪਲੈਿਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰ ਿਵੋਿਡ 19 ਦ ੇਮਦੱਨੇਜ਼ਰ ਸਸ਼ੋਲ ਵਡਸਟੈਂਸ 

ਬਣਾ ਿ ੇਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ’ਚ ਸਿਰੇ ੇ9.30 ਤੋਂ 11 ਿਜਹ ੇਤਿੱ ਆਮ ਲੋਿਾਾਂ ਦ ੇਮਸਵਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਸਣੁ ਿ ੇਸਮਾਾਂਬਧੱ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਹਲ 

ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ ਵਨਿਿੇਲੀ ਪਵਹਲ। 

https://youtu.be/V8FmChJBHOM  

 

8. Ferozepur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਿਵੋਿਡ-19 ਦੀ ਸਰੁਵੱਖਆ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਫਸੇਬੁਿੱ ਤ ੇਸਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946128759159802/ 

2 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਲਈ ਚਲੱ ਿਾਲੀ ਟਰਨੇ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਫਸੇਬੁੱਿ ਤ ੇਸਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946229139149764/ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1260580555923640320?s=19
https://youtu.be/V8FmChJBHOM
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946128759159802/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946229139149764/


 

 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਹਣੁ ਤਿੱ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਆਮਦ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਅੇਰ ਿੀਤੀ ਗਈ । 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946299989142679/ 
 

4 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿਵੋਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਫਸੇਬੁਿੱ ਤ ੇਸ਼ਅੇਰ ਿੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946332879139390/ 
 

5 ਵਸਵੱਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਿਲੱੋਂ  ਸਿ ਲਾਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡਰ ਨ ੂੰ ਫਸੇਬੁਿੱ ਤ ੇਸ਼ਅੇਰ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946494139123264/ 
 

6 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖੁਲੱਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਫਸੇਬੁਿੱ ਤ ੇਸ਼ਅੇਰ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946506165788728/ 
 

7  ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਝਗੜਾ ਰਵਹਤ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਫਸੇਬੁਿੱ ਤ ੇਸ਼ਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946508365788508/ 
 

8 1200 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਪਵਹਲੀ ਸਰਵਮਿ ਟਰਨੇ ਹਈੋ ਰਿਾਨਾ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946511222454889/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 1200 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਪਵਹਲੀ ਸਰਵਮਿ ਟਰਨੇ ਹਈੋ ਰਿਾਨਾ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260983689942462464?s=19 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਝਗੜਾ ਰਵਹਤ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260982657518714882?s=19 
 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖੁਲੱਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਟਵਿਟੱਰ ਤ ੇਸ਼ਅੇਰ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260982331206062081?s=19 
 

4 ਆਾਂਗਣਿਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਾਂ  ਲਈ ਿਵੋਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260919375235706880?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 1200 ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਪਵਹਲੀ ਸਰਵਮਿ ਟਰਨੇ ਹਈੋ ਰਿਾਨਾ। 

2 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ 
ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖੁਲੱਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਨ ੂੰ ਲੈ ਿ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਸਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿਚੱ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਝਗੜਾ ਰਵਹਤ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਸ਼ਾਾਂਝੀ ਿੀਤੀ ਗਈ। 

5 ਸਰਵਮਿ ਐਿਸਪਰਸੈ ਵਿਚੱ ਸਿਾਰ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਤ ੇਖਸ਼ੁੀ ਜਤਾਈ। 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946299989142679/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946332879139390/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946494139123264/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946506165788728/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946508365788508/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/946511222454889/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260983689942462464?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260982657518714882?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260982331206062081?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1260919375235706880?s=19


 

6 ਧਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਿਸੈਨੋਟਾਂ ਨੰੂ ਵਟਸਐਿੱਪ ਗਰ ੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ। 

 

9. Gurdaspur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 

ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਹਰਪਾਲ ਧਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਦੂਸ਼ਣ 

ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=34414720527

45160&id=100006471981691 

 

2 

ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਿਾਵਾ ਵਲੋਂ 'ਧਮਸ਼ਨ ਫਧਤਹ' ਤਧਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮ ਫਤ ਕੋਧਚੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=34414729594
11736&id=100006471981691 

3 

05 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ ਹਾਧਸਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=34414737994

11652&id=100006471981691 

4 

ਧਿਲਹਾ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆ ਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਧਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਿੀ 
ਜਾਇਜਾ ਧਲਆ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441474086078290&id=10000
6471981691 

5 

ਅੁੱ ਜ ਧਦਨ ਧਵਚ ਦੂਜੀ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ-04 ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441710336054665&id=10000
6471981691 

6 

ਧਿਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰਟੇ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦ ੇਧਦਨਾਂ ਧਵਚ ਕੀਤੀ 
ਤਬਦੀਲੀ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=34417108993

87942&id=100006471981691 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਹਰਪਾਲ ਧਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਦੂਸ਼ਣ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441472052745160&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441472052745160&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441472959411736&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441472959411736&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441473799411652&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441473799411652&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441710899387942&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3441710899387942&id=100006471981691


 

ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260920405281275904?s=20 

 

2 

ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਿਾਵਾ ਵਲੋਂ 'ਧਮਸ਼ਨ ਫਧਤਹ' ਤਧਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮ ਫਤ ਕੋਧਚੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260920480577359872?s=20 

 

 

3 05 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ ਹਾਧਸਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260920550546792448?s=20 
 

4 

ਧਿਲਹਾ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆ ਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਧਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਿੀ 
ਜਾਇਜਾ ਧਲਆ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260920653546270721?s=20 

 

 

5 

 ਅੁੱ ਜ ਧਦਨ ਧਵਚ ਦਜੂੀ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ-04 ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260959947627560961?s=20 

 

6 

ਧਿਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰਟੇ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦ ੇਧਦਨਾਂ ਧਵਚ ਕੀਤੀ 
ਤਬਦੀਲੀ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260967929035870210?s=20 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਹਰਪਾਲ ਧਸੰਘ ਐਕਸੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਿਦੂਸ਼ਣ 

ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 

 

2 

ਕੈਬਧਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰੰਿਾਵਾ ਵਲੋਂ 'ਧਮਸ਼ਨ ਫਧਤਹ' ਤਧਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਮ ਫਤ ਕੋਧਚੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260920405281275904?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1260959947627560961?s=20


 

 

3 05 ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ ਹਾਧਸਲ 

4 

ਧਿਲਹਾ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆ ਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਧਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਿੀ 
ਜਾਇਜਾ ਧਲਆ 

 

5 

ਅੁੱ ਜ ਧਦਨ ਧਵਚ ਦੂਜੀ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ-04 ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਧਤਹ 

 

6 

ਧਿਲਾ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਧਦਨਾਂ ਧਵਚ ਕੀਤੀ 
ਤਬਦੀਲੀ 

7 

Rate lists of vegetables and fruits. 

8 

Media bulletin 

 

10.  Hoshiarpur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 14 May Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705456446924182/ 

2 495 posts of Scientists & Technical Assistants in National Informatics Centres 
across India. 
Last date extended:-01-06-2020 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705552226914604/ 

3 Last date to fill up 2182 vacancies of Master Cadres in Education Dept, Punjab is 19-
05-2020. 
For more details visit: educationrecruitmentboard.com 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705554893581004/ 
 

4 495 posts of Scientists & Technical Assistants in National Informatics Centres 
across India. 
Last date extended:-01-06-2020 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705570056912821/ 
 

5  Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 
mouth and nose with the elbow. 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705618580241302/ 
 

6 ਦੇਰ ਰਾਤ ਦ ਬਈ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਹ ੰ ਚ ੇਧਿਲੇ ਦੇ 23 ਧਵਅਕਤੀ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705456446924182/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705552226914604/
http://educationrecruitmentboard.com/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705554893581004/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705570056912821/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705618580241302/


 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705636333572860/ 
 

7 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 23 ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿਵੋਿਡ ਿਅੇਰ ਸੈਂਟਰ, ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਹਵੁਸ਼ਆਰਪਰੁ ਵਿਖ ੇ

ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਹਵੁਸ਼ਆਰਪਰੁ ਦੀ ਿਸਨੀਿ ਇਿ ਮਵਹਲਾ ਨੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿਲੋੰ  ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ 

ਹ(ੈਿੀਡੀਓ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705669723569521/ 
 

8 ਅੁੱ ਜ 44 ਨਵੇਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ : ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਿਸੈ ਨੋਟ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705700533566440/ 
 

9 ਧਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 14056 ਮੀਟਿਕ ਟਨ ਵਾਿੂ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ   
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705756303560863/ 
 

10 || 14 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਿਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਡੀਗੜਹ ਧਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ 
ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਬਆਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2677699302477676/ 
 

11  ਧਿਲਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਧਦੁੱ ਤੀ ਛੋਟ(ਪਿਸੈ ਨੋਟ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705815040221656/ 
 

12 ਧਿਲੇ 'ਚੋਂ 127 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705822806887546/ 
 

13 #ਿਰੋਨੋਾਿਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧੱ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਅਤ ੇਗਰੀਬਾਾਂ ਤ ੇਲੋੜਿੂੰਦਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਪਸ਼ੇ ਮਸ਼ੁਿਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਥੱ ਿਧਾਉਂਵਦਆਾਂ ਪੂੰਜਾਬ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਿਵੋਿਡ -

19 ਲਈ 72.56 ਲਖੱ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਦਤੱੀ ਹ।ੈ ਪੂੰਜਾਬ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦ ੇਉਪ ਿੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦਿੇ ਵਸੂੰਘ 

ਵਢਲੱੋਂ  ਨੇ ਉਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਿ ਖਰੁਾਿ ਅਤ ੇਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੂੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ।  

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705837640219396/ 
 
 

14 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆ ਂਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ 129 ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705838343552659/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 14 May Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260748918087979009?s=19 
 

2  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://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260768553826844673?s=19 
 

3 Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705636333572860/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705669723569521/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705700533566440/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705756303560863/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2677699302477676/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705815040221656/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705822806887546/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705837640219396/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/705838343552659/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260748918087979009?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260768553826844673?s=19


 

mouth and nose with the elbow. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260843246294532097?s=19 
 

4 #Hoshiarpur 
देर रात दुबई से स्वदेश पह ुंचे जिले के 23 व्यजि 

- कोजवड केयर सैंटर रयात-बाहरा इुंस्टीट्यूट में 14 जदन के जलए जकया क्वारुंटाइन: जडप्टी कजमश्नर(फोटो सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260858490718957568?s=19 
 

5 23 persons from Dubai belonged to the district have been Quarantined at Covid 
Care Center, Rayat Bahra Institute, Hoshiarpur.  A woman resident of Hoshiarpur 
has praised the arrangements made by the District Administration(With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260889363073732610?s=19 
 

6 #Hoshiarpur 
आि 44 नए व्यजियों के जलए गए सैंपल: जसजवल सिजन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260893415404908545?s=19 
 

7 #Hoshiarpur 
जपछले वर्ज के मुकाबले इस वर्ज अब तक 14056 मीजिक टन अजिक ह ई गेह ुं की खरीद 

- कोजवड-19: पुंिाब सरकार गेह ुं का एक-एक दाना खरीदने के जलए वचनबद्ध: जडप्टी कजमश्नर 

- जकसानों को नाड़ न िलाने की अपील की 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260911572458881027?s=19 
 

8  #Hoshiarpur 
जिला मैजिस्िेट ने 15 मई से सुबह 7 बिे से साुंय 6 बिे तक दुकाने खोलने की दी छूट 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260944201543450627?s=19 
 

9  #Hoshiarpur 
जिले से 127 व्यजियों को बसों के माध्यम से उत्तराखुंड के जलए रवाना जकया 

- अपने घर िा कर याजियों ने जफर आने का जकया वायदा, पुंिाब सरकार का आभार जकया प्रकट 

- 15 को झारखुंड िाने वाले व्यजियों को जकया िाएगा रवाना: जडप्टी कजमश्नर(प्रेस नोट फ़ोटो सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260944610139963392?s=19 
 

10  AGRICULTURE DEPARTMENT ADVISES FARMERS FOR CULTIVATION OF PR 128 
& PR 129 VARIETIES OF NON-BASMATI 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260951579810770948?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 14 May Rate List (With Pics) 

2 ਦੇਰ ਰਾਤ ਦ ਬਈ ਤੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਹ ੰ ਚ ੇਧਿਲੇ ਦੇ 23 ਧਵਅਕਤੀ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 23 ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿਵੋਿਡ ਿਅੇਰ ਸੈਂਟਰ, ਵਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੂੰਸਟੀਵਚਊਟ ਹਵੁਸ਼ਆਰਪਰੁ ਵਿਖ ੇ

ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਹਵੁਸ਼ਆਰਪਰੁ ਦੀ ਿਸਨੀਿ ਇਿ ਮਵਹਲਾ ਨੇ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿਲੋੰ  ਿੀਤ ੇਗਏ ਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ 

ਹ(ੈਿੀਡੀਓ ਸਮਤੇ) 

4 ਅੁੱ ਜ 44 ਨਵੇਂ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ : ਧਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਿਸੈ ਨੋਟ) 

5 ਧਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 14056 ਮੀਟਿਕ ਟਨ ਵਾਿੂ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ   

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1260843246294532097?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260858490718957568?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260889363073732610?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260893415404908545?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260911572458881027?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260944201543450627?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260944610139963392?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1260951579810770948?s=19


 

6  || 14 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਧਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਧਵਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਿੀ 
ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਬਆਨ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

7 ਧਿਲਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਧਦੁੱ ਤੀ ਛੋਟ(ਪਿਸੈ ਨੋਟ) 

8 ਧਿਲੇ 'ਚੋਂ 127 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

9  #ਿਰੋਨੋਾਿਾਇਰਸ ਵਿਰੁਧੱ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਠੋਸ ਯਤਨ ਅਤ ੇਗਰੀਬਾਾਂ ਤ ੇਲੋੜਿੂੰਦਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦਰਪਸ਼ੇ ਮਸ਼ੁਿਲਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਸ ਬਾ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਥੱ ਿਧਾਉਂਵਦਆਾਂ ਪੂੰਜਾਬ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਲੁਵਧਆਣਾ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨੇ ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਿਵੋਿਡ -

19 ਲਈ 72.56 ਲਖੱ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਦਤੱੀ ਹ।ੈ ਪੂੰਜਾਬ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦ ੇਉਪ ਿੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਬਲਦਿੇ ਵਸੂੰਘ 

ਵਢਲੱੋਂ  ਨੇ ਉਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਿ ਖਰੁਾਿ ਅਤ ੇਵਸਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੂੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਣ ਆਸ਼  ਨ ੂੰ ਸੌਂਵਪਆ।  

10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆ ਂਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ 129 ਧਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਲਾਹ 

 

11. Jalandhar 

FACEBOOK 

  

S.N. Post with link 

1 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 2.27 CRORE TO FACILITATE MOVEMENT OF 

MORE THAN 40,000 MIGRANTS TO THEIR NATIVE STATES FROM JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805848259940201&set=pcb.8058500799

40019&type=3&theater 

2 4800 SAMPLES OF THROAT SWAB TEST OUT OF 5536 FOUND NEGATIVE- DC 

AND CP 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805828336608860&set=pcb.8058286232

75498&type=3&theater 

3 SEVEN ARRESTED BY COMMISSIONERATE POLICE FOR VIOLATION OF CURFEW 

NORMS ON THURSDAY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805827099942317&set=pcb.8058278966

08904&type=3&theater 

4 In a noble gesture, DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 

and SSP Mr Navjot Singh Mahal distributed uniforms and dry fruits to the cops on 

duty. This move would benefit around 1500 cops who were doing duty round the 

clock. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805822326609461&set=a.433052357219

795&type=3&theater 

5 12 PATIENTS INCLUDING A SEPTUAGENARIAN EXHIBIT NEVER SAY DIE SPRIT 

BY WINNING WAR AGAINST CORONA, TOTAL 38 PATIENTS RECOVER FROM 

PANDEMIC SO FAR 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805809276610766&set=pcb.8058104299

43984&type=3&theater 

6 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY PEOPLE 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805799766611717&set=pcb.8058091399

44113&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805848259940201&set=pcb.805850079940019&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805848259940201&set=pcb.805850079940019&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805828336608860&set=pcb.805828623275498&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805828336608860&set=pcb.805828623275498&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805827099942317&set=pcb.805827896608904&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805827099942317&set=pcb.805827896608904&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805822326609461&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805822326609461&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805809276610766&set=pcb.805810429943984&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC88Eayr8zKiVo6gEAJdcuqcNoN2RaB2OUKxGvkK1FbVEs91wyuUq8q1ltD0nNw1RGUTBpczfHmzO5D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805809276610766&set=pcb.805810429943984&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC88Eayr8zKiVo6gEAJdcuqcNoN2RaB2OUKxGvkK1FbVEs91wyuUq8q1ltD0nNw1RGUTBpczfHmzO5D
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805809276610766&set=pcb.805810429943984&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805809276610766&set=pcb.805810429943984&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805799766611717&set=pcb.805809139944113&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805799766611717&set=pcb.805809139944113&type=3&theater


 

7 ADMINISTRATION DELIVERS 106279 LITRES MILK, 829-KG CHEESE, 10621-KG 

CURD, 18960-LITRES LASSI, 450-KG KHEER AND 5711-QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805796106612083&set=pcb.8057963199

45395&type=3&theater 

8 SAMARITAN MOVE OF JALANDHAR (RURAL) POLICE AS TIMELY MEDICAL 

RELIEF PROVIDES SUCCOUR TO LADAKH GIRL 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805793923278968&set=pcb.8057943432

78926&type=3&theater 

9 DC AND SSP INSPECT LAW AND ORDER SITUATION IN GORAYA AND PHILLAUR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805782219946805&set=pcb.8057913166

12562&type=3&theater 

10 Today 311 reports of samples were tested negative in Jalandhar- 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805789529946074&set=a.433052357219

795&type=3&theater 

11 32nd ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS ONBOARD CHUGS FOR UNNAO 

FROM JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805778136613880&set=pcb.8057815999

46867&type=3&theater 

12 E-EYES TO KEEP A TAB ON EVERY MOVEMENT IN NAKODAR CITY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805776456614048&set=pcb.8057776432

80596&type=3&theater 

13 Another Good news as four more patients win a war against COVIDー19, discharged 

from Jalandhar Civil Hospital on Thursday and today 12 Corona positive patients 

defeated the pandemic and took the tally of patients recovering to 38 in Jalandhar. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805762536615440&set=a.112526199272

414&type=3&theater 

14 Today’s Health Bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805757349949292/ 

15 Deputy Commissioner Mr. Varinder Kumar Sharma and Commissioner of Police Mr. 

Gurpreet Singh Bhullar today said that in the ongoing war against the Covid 19 

pandemic, out of 5536 total Throat swab tests conducted in the district to detect 

Corona Virus 4800 have been found negative. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805756869949340&set=a.112526199272

414&type=3&theater 

16 COMMISSIONER OF POLICE JALANDHAR Mr GURPREET SINGH BHULLAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805700099955017/ 

17 DEPUTY COMMISSIONER OF JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805696493288711/ 

18 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805684156623278/ 

19 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805682509956776/ 

20 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805681193290241/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805796106612083&set=pcb.805796319945395&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805796106612083&set=pcb.805796319945395&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805793923278968&set=pcb.805794343278926&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805793923278968&set=pcb.805794343278926&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805782219946805&set=pcb.805791316612562&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805782219946805&set=pcb.805791316612562&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805789529946074&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805789529946074&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805778136613880&set=pcb.805781599946867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805778136613880&set=pcb.805781599946867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805776456614048&set=pcb.805777643280596&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805776456614048&set=pcb.805777643280596&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805762536615440&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805762536615440&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805757349949292/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805756869949340&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805756869949340&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805700099955017/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805696493288711/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805684156623278/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805682509956776/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805681193290241/


 

21 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805681193290241/ 

22 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805674376624256/ 

23 Good news for Jalandhar as 8 patients win war against Corona Virus, discharged 

from Jalandhar Civil Hospital today. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805669593291401&set=pcb.8056696832

91392&type=3&theater 

24 SSP NAVJOT SINGH  MAHAL SINGH 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805650659959961/ 

25 DEPUTY COMMISSIONER OF JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805648669960160/ 

26 DC Mr Varinder Kumar Sharma and SSP Mr Navjot Singh Mahal at Nakodar. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805642719960755/ 

27 Flag March in Phillaur. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805622556629438/ 

28 Flag March at Phillaur. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805616936630000/ 

29 Flag March at Phillaur. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805613419963685/ 

30 SSP NAVJOT SINGH  MAHAL SINGH 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805591016632592/ 

31 DEPUTY COMMISSIONER OF JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805587339966293/ 

32 Owing to the strenuous efforts of the state government led by the Punjab Chief 

Minister Captain Amarinder Singh the 32nd ‘Shramik Express’ train with 1200 

migrants onboard chugged off from Jalandhar city station to Unnao in Uttar 

Pradesh. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805561359968891/ 

33 RATE LIST OF VEGETABLES 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805500669974960&set=a.433052357219

795&type=3&theater 

34 Milk and tea offered to the people in Meritorious school.(08:00pm) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805473086644385&set=pcb.8054731433

11046&type=3&theater 

  

 

TWITTER 

  

S.

N. 

Post with link 

1 DEPUTY COMMISSIONER OF JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260949370142363648 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805681193290241/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805674376624256/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805669593291401&set=pcb.805669683291392&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805669593291401&set=pcb.805669683291392&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805650659959961/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805648669960160/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805642719960755/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805622556629438/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805616936630000/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805613419963685/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805591016632592/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805587339966293/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/805561359968891/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805500669974960&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805500669974960&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805473086644385&set=pcb.805473143311046&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=805473086644385&set=pcb.805473143311046&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260949370142363648


 

2 In a noble gesture, DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 

and SSP Mr Navjot Singh Mahal distributed uniforms and dry fruits to the cops on 

duty. This move would benefit around 1500 cops who were doing duty round the 

clock. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260947448161329160 

3 video 

punjabgovtindia government led by cm capt amarinder has till thursday spent rs 2.27 

crore for ensuring free travel to around 42,000 migrants as 34th shramik express train 

carrying migrants today left the city station for faizabad in uttar pradesh. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260940533284962306 

4 Today 311 reports of samples were tested negative in JALANDHAR 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260933738453594114 

5 Another Good news as four more patients win a war against COVIDー19, discharged 

from Jalandhar Civil Hospital on Thursday and today 12 Corona positive patients 

defeated the pandemic and took the tally of patients recovering to 38 in Jalandhar 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260921664801370112 

6 Today’s Health Bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla 

  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260919525337370624 

7 4800 SAMPLES OF THROAT SWAB TEST OUT OF 5536 FOUND NEGATIVE- DC AND 

CP 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260918352647614464 

8 DC And SSP Mr Navjot Singh Mahal today launched the e-surveillance project for 

Nakodar city to ensure 100% CCTV surveillance in the city for ensuring safety and 

security of the people. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260916269169012738 

 9 Ensuring the supply of the essential items to the people, the jalandhar administration 

today has supplied 106279 litres of milk and 5711 quintal vegetables and fruits to them 

at their doorsteps. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260915722693165057 

10 Good news for Jalandhar as 8 patients win war against Corona Virus, discharged from 

Jalandhar Civil Hospital today. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260880517521715201 

11 

dc jalandahr mr varinder kumar sharma speaks in goraya after reviewing law and order 

situation. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260867428826963968 

12 Owing to the strenuous efforts of the state government led by the Punjab Chief 

Minister Captain Amarinder Singh the 32nd ‘Shramik Express’ train with 1200 

migrants onboard chugged off from Jalandhar city station to Unnao in Uttar Pradesh. 

  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260814729267855362 

13 Rate list of Vegetables 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260773948326727681 

14 MILK AND TEA OFFERED TO THE PEOPLE IN MERITORIOUS SCHOOL.(08:00PM) 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260761823529168897 

  

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260947448161329160
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260940533284962306
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260933738453594114
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260921664801370112
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260919525337370624
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260918352647614464
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260916269169012738
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260915722693165057
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260880517521715201
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260867428826963968
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260814729267855362
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260773948326727681
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1260761823529168897


 

 

WhatsApp 

  

S.N. TEXT 

1 ORDER INSDUSTRY ESSENTIAL SERVICES 14.5.20 

2 DCONTAINMENT ZONES UPTO 14.5.20 JALANDHAR 

3 DRAFT ORDER RESTAURANT ETC 14.5.2 

4 ORDER REVISED MANDI FENTONGANJ 14.5.20 

5 REVISED ORDER SHOPS 14.5.20 

6 REVISED ORDER LIQUOR 14.5.20 

7 ORDER REVISED ESSENTIAL SERVICES 14.5.20 

8 ORDER REVISED CHEMIST 14.5.20 

9 ORDER REG QUARANTINE FACILITY 

10 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 2.27 CRORE TO FACILITATE MOVEMENT 

OF MORE THAN 40,000 MIGRANTS TO THEIR NATIVE STATES FROM 

JALANDHAR 

11 SEVEN ARRESTED BY COMMISSIONERATE POLICE FOR VIOLATION OF 

CURFEW NORMS ON THURSDAY 

12 4800 SAMPLES OF THROAT SWAB TEST OUT OF 5536 FOUND NEGATIVE- DC 

AND CP 

13 12 PATIENTS INCLUDING A SEPTUAGENARIAN EXHIBIT NEVER SAY DIE SPRIT 

BY WINNING WAR AGAINST CORONA, TOTAL 38 PATIENTS RECOVER FROM 

PANDEMIC SO FAR 

14 ADMINISTRATION PROVIDES 3000 DRY RATION PACKETS TO NEEDY PEOPLE 

15 CONTAINMENT ZONES UPTO 14.5.20 JAL 

16 ADMINISTRATION DELIVERS 106279 LITRES MILK, 829-KG CHEESE, 10621-KG 

CURD, 18960-LITRES LASSI, 450-KG KHEER AND 5711-QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

17 E-EYES TO KEEP A TAB ON EVERY MOVEMENT IN NAKODAR CITY 

18 SAMARITAN MOVE OF JALANDHAR (RURAL) POLICE AS TIMELY MEDICAL 

RELIEF PROVIDES SUCCOUR TO LADAKH GIRL 

19 SAMARITAN MOVE OF JALANDHAR (RURAL) POLICE AS TIMELY MEDICAL 

RELIEF PROVIDES SUCCOUR TO LADAKH GIRL 

20 DC AND SSP INSPECT LAW AND ORDER SITUATION IN GORAYA AND 

PHILLAUR 

21 32ND ‘SHRAMIK EXPRESS’ WITH 1200 MIGRANTS ONBOARD CHUGS FOR 

UNNAO FROM JALANDHAR 



 

  

Youtube 

SN. Post and Link 

1. DC Mr Varinder Kumar Sharma in Goraya. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bRHi7wJzDhA 

2. SSP Mr Navjot Singh Mahal at Goraya. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S3vLW1Rt9Es 

3. 'Shramik Express 33rd 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x95jeSIBXA8 

4 DC jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma speaks after the flag March in Jalandhar. 

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

5 CP Jalandhar Mr GPS Bhullar speaks after the flag March. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksQ-Ij5Cfmg 

6 Today’s Health Bulletin by Civil Surgeon Jalandhar Dr Gurinder Chawla 

https://www.youtube.com/watch?v=vb_tX33G8TY 

7 14 May Shramik Express 

https://www.youtube.com/watch?v=8S_19V1ZT7g 

  

  

 

12. Kapurthala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ     
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਧਿਲਾ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bRHi7wJzDhA
https://www.youtube.com/watch?v=S3vLW1Rt9Es
https://www.youtube.com/watch?v=x95jeSIBXA8
https://www.youtube.com/watch?v=ogwYnAadygA
https://www.youtube.com/watch?v=ksQ-Ij5Cfmg
https://www.youtube.com/watch?v=vb_tX33G8TY
https://www.youtube.com/watch?v=8S_19V1ZT7g
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


 

3  

ਸੰਯ ਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਭ ੁੱ ਲਰ ਨੇ ਛੁੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਿਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 || 14 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

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

5 ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਪਿਤੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 

 
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 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਧਵਧਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਧਕਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਧਿਲਾ ਧਸੁੱ ਧਖਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 

 

4 ਸੰਯ ਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਧਸੰਘ ਭ ੁੱ ਲਰ ਨੇ ਛੁੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧਲਆ ਜਾਇਿਾ 
 

5 ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾੜ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਪਿਤੀ ਧਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 

 

6 || 14 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

 

7 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ    
 

8 Creatives reg. COVID-19 

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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__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.ARDKGtowfiXrsNGHzYTRL4KdJxwlGA9fb4biK6mJyRC-GYC0fYfPn-__b1mhdBq7Np_lUW8z8mpkFBeq-r6nbUHrT91nIjdXxJwrxlU5B28N2QkLap8MZ5H9WqMW3eJ_RtAzTigYFblrttbL-5R7Ov1FNQSHx5VM5GTv_qzA5MnUvk3mIsZO0zzTWW9-vULDSCa9USkVBPQPOOhANc8E9U8RgtT89PHw82o8h0pGE249YRvIVND1Z_xMYjt2SQgoxoZD-nnOdqYp1njf7g0Fh9R0BM3HD3puVZjVpxftx4XUHNvTwDOd991eT9ZsuTpVVDQPjSJRt2oB1o1r4vteta0UXczPljlwLqdBlA&__tn__=%2ANK-R


 

 

 

13. Ludhiana 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal, Commissioner of Police Mr 
Rakesh Kumar Agrawal and other senior officials seeing off Pratapgarh (UP) bound 
train from Railway Station Ludhiana today. The Deputy Commissioner also issued 
important directions dated May 14, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061468173896756/?vh=e&d=n 

2 PUNJAB GOVT TO ALLOW INDUSTRY TO OPERATE IN MIXED LAND USE AREAS: 
MLAs SURINDER DAWAR & SANJAY TALWAR 

HOLD MEETIN100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS LEAVES FROM PUNJAB 
TODAY 

TILL DATE, MORE THAN 1.35 LAKH MIGRANTS HAVE BEEN SENT TO THEIR HOME 
STATES 

MORE TRAINS TO BE STARTED FROM PUNJAB IN COMING DAYS AS WELL: 
VIKAS PRATAP 

G WITH ACS VINI MAHAJAN AT POLICE LINES TODAY 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061454560564784/?d=n 

3 100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS LEAVES FROM PUNJAB TODAY 
 
TILL DATE, MORE THAN 1.35 LAKH MIGRANTS HAVE BEEN SENT TO THEIR HOME 
STATES 
 
MORE TRAINS TO BE STARTED FROM PUNJAB IN COMING DAYS AS WELL: 
VIKAS PRATAP 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061451270565113/?d=n 

4 PUNJAB CM GIVES GO-AHEAD TO TINY/COTTAGE INDUSTRIES IN LUDHIANA TO 
RESUME OPERATIONS 

ASKS DISTRICT ADMIN TO IMMEDIATELY ALLOW MICRO INDUSTRIES IN NON-
CONTAINMENT MIXED USE AREAS TO FUNCTION 

MOVE ESSENTIAL AS LUDHIANA’S BIG INDUSTRIES DEPENDENT ON THESE TINY 
UNITS FOR COMPONENTS ETC 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061449007232006/?d=n 

5 TIMINGS OF SHOPS ALREADY HAVING PERMISSION CAN NOW DO COUNTER 
SALE FROM 7 AM TO 6 PM: DEPUTY COMMISSIONER 

FOUR NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061446393898934/?d=n 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 The 100th train carrying migrants to other states from #Punjab departed from 
Railway Station, #Ludhiana, yesterday. Till date, more than 1.35 lakh migrants, 
including around 1.20 lakh adults and 15,000 children have left for their home states 
from different cities of Punjab. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261129798635536389?s=08 

2 The trains are departing from #Ludhiana, #Jalandhar, #Patiala, #Ajitgarh, #Amritsar, 
#Ferozepur, #Sirhand and #Bathinda on daily basis and each train carries around 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061468173896756/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061454560564784/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061451270565113/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061449007232006/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3061446393898934/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261129798635536389?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Patiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ajitgarh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ajitgarh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Amritsar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Amritsar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ferozepur?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ferozepur?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ferozepur?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Sirhand?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Sirhand?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Bathinda?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Bathinda?src=hashtag_click


 

1200 migrants. 
The @PunjabGovtIndia has sent trains to UP, Bihar, MP, Manipur, AP, Jharkhand 
and Chhattisgarh. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261130794128596993?s=08 

3 To bring in transparency and increase efficiency, the District Admn #Ludhiana has a 
barcode on the medical slip, which is being issued to the passengers. The barcode 
is scanned when the passenger reaches Guru Nanak Stadium for screening and 
getting tickets. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261131078716346369?s=08 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal, Commissioner of Police Mr 
Rakesh Kumar Agrawal and other senior officials seeing off Pratapgarh (UP) bound 
train from Railway Station Ludhiana today. The Deputy Commissioner also issued 
important directions dated May 14, 2020 (English & Punjabi) 

2 PUNJAB GOVT TO ALLOW INDUSTRY TO OPERATE IN MIXED LAND USE AREAS: 
MLAs SURINDER DAWAR & SANJAY TALWAR 

HOLD MEETIN100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS LEAVES FROM PUNJAB 
TODAY 

TILL DATE, MORE THAN 1.35 LAKH MIGRANTS HAVE BEEN SENT TO THEIR HOME 
STATES 

MORE TRAINS TO BE STARTED FROM PUNJAB IN COMING DAYS AS WELL: 
VIKAS PRATAP 

G WITH ACS VINI MAHAJAN AT POLICE LINES TODAY (English & Punjabi) 

3 100TH TRAIN CARRYING MIGRANTS LEAVES FROM PUNJAB TODAY 
 
TILL DATE, MORE THAN 1.35 LAKH MIGRANTS HAVE BEEN SENT TO THEIR HOME 
STATES 
 
MORE TRAINS TO BE STARTED FROM PUNJAB IN COMING DAYS AS WELL: 
VIKAS PRATAP (English & Punjabi) 

4 PUNJAB CM GIVES GO-AHEAD TO TINY/COTTAGE INDUSTRIES IN LUDHIANA TO 
RESUME OPERATIONS 

ASKS DISTRICT ADMIN TO IMMEDIATELY ALLOW MICRO INDUSTRIES IN NON-
CONTAINMENT MIXED USE AREAS TO FUNCTION 

MOVE ESSENTIAL AS LUDHIANA’S BIG INDUSTRIES DEPENDENT ON THESE TINY 
UNITS FOR COMPONENTS ETC (English & Punjabi) 

5 TIMINGS OF SHOPS ALREADY HAVING PERMISSION CAN NOW DO COUNTER 
SALE FROM 7 AM TO 6 PM: DEPUTY COMMISSIONER 

FOUR NEW POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS  

(English & Punjabi) 

 

14. Mansa 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 

-ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/67492757661919

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261130794128596993?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1261131078716346369?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674927576619190/?type=3&__tn__=-R


 

0/?type=3&__tn__=-R 
 

2 ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਿੱਡ : ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

-ਧਪੰਡ ਧਵੁੱ ਚ ਪਧਹਲ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੋਣ 

-ਕੰਮ ਸਬੰਿੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਧਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਗਿਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤਾਲਮੇਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/67474508663743
9/?type=3&__tn__=-R 
 

3 --ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਫਸ ੇ54 ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਨਪ ਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
-ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਧਫਰੋਿਪ ਰ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਧਫਰੋਿਪ ਰ ਤੋਂ ਟਿੇਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਧਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨਪ ਰ 

-ਪਿਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਧਰਫਰਸ਼ਮੈਂਟ ਮ ਹੁੱਈਆ 

 
54 migrants leave for home-state Uttar Pradesh from Mansa 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674744799970801?__tn__=K-R 
 

 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ ਕਰਧਫਊ ਧਵਚ ਧ ੁੱਲ ਧਦੰਧਦਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ 

-ਹ ਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/67486521329209
3/?type=3&theater 
 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 

-ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1261170136461070336?s=20 
 

2 ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਿੱਡ : ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

-ਧਪੰਡ ਧਵੁੱ ਚ ਪਧਹਲ ਦੇ ਆਿਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਦਾ 5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੋਣ 

-ਕੰਮ ਸਬੰਿੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਧਪੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਗਿਾਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤਾਲਮੇਲ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260894214071611393?s=20 
 

3 54 migrants leave for home-state Uttar Pradesh from Mansa 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260871442452803584?s=20 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਵ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਧਵਅਕਤੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 

-ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਂ ਧਵਰ ੁੱ ਿ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ 

 

2 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ ਕਰਧਫਊ ਧਵਚ ਧ ੁੱਲ ਧਦੰਧਦਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਤਾ ਤਬਦੀਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674927576619190/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/674745086637439/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/674745086637439/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/674744799970801?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674865213292093/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/674865213292093/?type=3&theater
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1261170136461070336?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260894214071611393?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1260871442452803584?s=20


 

-ਹ ਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲਹਣਗੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾ 

3  

 

 

 

15. Moga 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਮਾਨਧਸਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹੋਂ?? ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਧਲੰਗ ਲੈਣ ਲਈ 1800 180 
4104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657611604379137 
 

2 | 14 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

... 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/2677699335811006/ 
 

3 Curfew ਚ ਧ ੁੱਲ ਹ ਣ ਸਵੇਰ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ  ਤੁੱਕ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657011764439121 
 

4 ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਧਮਆਂ ਜਰੀਏ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਅਤ ੇਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-2 ਅਿੀਨ ਪੈਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਰਜਬਾਹੇ/ਮਾਈਨਰਾਂ 
ਦੀ ਸਫਾਈ ਤ ੇਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ 

---ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਿਨ ਤ ੋਪਧਹਲਾਂ-ਪਧਹਲਾਂ ਰਜਬਾਹੇ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕਾਧਮਆਂ 
ਨੰੂ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਿਗਾਰ-ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656986857774945 
 

5 ਨੈਸਲੇ ਮੋਗਾ ਵੁੱ ਲੋ ਕੋਧਵਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਿਲਹਾ ਪ ਧਲਸ ਨੰੂ 5400 ਯ ਧਨਟ ਧਮੁੱ ਲੋ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਕੀਤੇ ਭੇਟ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656986681108296 
 

6 ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ : ਧਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ covid ਸਬੰਿੀ ਧਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਈ 
ਹੈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657687051038259. 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 

WhatsApp 

 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657611604379137
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=AZWRIwPosqgugRW8xX2TEtOz9WUEQX4hi_q9mp77htF35RzAdUs0TR3Sa0WEubrXkRju3QYHs891kwoKbSPGcEJJo33lTeTdgx7BuxZudo7uK-TAmZk8VJxfx5idQV9xZ6JYY6jKWIfzjksjTqFKbbolPHYnOjPVqEt1nSk72ktVqSwiJwrnYCx6_DcdUbREdXU&__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=AZWRIwPosqgugRW8xX2TEtOz9WUEQX4hi_q9mp77htF35RzAdUs0TR3Sa0WEubrXkRju3QYHs891kwoKbSPGcEJJo33lTeTdgx7BuxZudo7uK-TAmZk8VJxfx5idQV9xZ6JYY6jKWIfzjksjTqFKbbolPHYnOjPVqEt1nSk72ktVqSwiJwrnYCx6_DcdUbREdXU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/2677699335811006/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657011764439121
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656986857774945
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1656986681108296
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1657687051038259


 

S.N. TEXT 

1 ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਮਾਨਧਸਕ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਸ਼ੇਾਨ ਹੋਂ?? ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਧਲੰਗ ਲੈਣ ਲਈ 1800 180 
4104 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

 

2 | 14 ਮਈ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ 

ਵਬਆਨ। 

 

3 Curfew ਚ ਧ ੁੱਲ ਹ ਣ ਸਵੇਰ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ  ਤੁੱਕ 

 

4 ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਧਮਆਂ ਜਰੀਏ ਬਲਾਕ ਕੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਅਤ ੇਬਲਾਕ ਮੋਗਾ-2 ਅਿੀਨ ਪੈਦੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ ਰਜਬਾਹੇ/ਮਾਈਨਰਾਂ 
ਦੀ ਸਫਾਈ ਤ ੇਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰੀਬ 70 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ 

---ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਿਨ ਤ ੋਪਧਹਲਾਂ-ਪਧਹਲਾਂ ਰਜਬਾਹੇ/ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕਾਧਮਆਂ 
ਨੰੂ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੋਿਗਾਰ-ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ 

 

5 ਨੈਸਲੇ ਮੋਗਾ ਵੁੱ ਲੋ ਕੋਧਵਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਧਿਲਹਾ ਪ ਧਲਸ ਨੰੂ 5400 ਯ ਧਨਟ ਧਮੁੱ ਲੋ (ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਕੀਤੇ ਭੇਟ 

 

6 ਖ ਸ਼ ਖਬਰੀ : ਧਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ covid ਸਬੰਿੀ ਧਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਈ 
ਹੈ 

 

 

16. Patiala 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਜੱ ਦਰੇ ਸ਼ਾਮ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹਣੋ ਬਾਅਦ ਛੁਟੱੀ ਦ ੇ

ਿ ੇਡਾਿਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮਡੈੀਿਲ ਸਟਾਫ ਿਲੱੋਂ  ਸ਼ਭੁ ਇਛਾਿਾਾਂ ਦ ੇਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220559194951259/ 
 

2 ਦਰਬੰਗਾ ਧਿਲਹੇ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220482814958897/ 
 

3 Today 14 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220480651625780/ 
 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਮਰੁਥਜਾ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220444411629404/ 
 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਸਵਚਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220442371629608/ 
 

6 TIPS ON SOCIAL DISTANCING 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220426581631187/ 
 

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=AZWRIwPosqgugRW8xX2TEtOz9WUEQX4hi_q9mp77htF35RzAdUs0TR3Sa0WEubrXkRju3QYHs891kwoKbSPGcEJJo33lTeTdgx7BuxZudo7uK-TAmZk8VJxfx5idQV9xZ6JYY6jKWIfzjksjTqFKbbolPHYnOjPVqEt1nSk72ktVqSwiJwrnYCx6_DcdUbREdXU&__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=AZWRIwPosqgugRW8xX2TEtOz9WUEQX4hi_q9mp77htF35RzAdUs0TR3Sa0WEubrXkRju3QYHs891kwoKbSPGcEJJo33lTeTdgx7BuxZudo7uK-TAmZk8VJxfx5idQV9xZ6JYY6jKWIfzjksjTqFKbbolPHYnOjPVqEt1nSk72ktVqSwiJwrnYCx6_DcdUbREdXU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220559194951259/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220482814958897/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220480651625780/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220444411629404/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220442371629608/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220426581631187/


 

7 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੁੱਥ ਿੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ 

ਿਰਨੋਾ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਭਜਾਓ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220421258298386/ 
 

8 ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚੱ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਿਰਨ ਜੁਟੱੀਆਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ 

ਮਵਹਲਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰੋਨੋਾਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਿਲੱੋਂ  ਭਰਿੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਮਵਹਲਾਿਾਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਿੀ 

ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚੱ ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਿਰਿ ੇਿਰੋਨੋਾਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰਵਹੂੰਦ ਖ ੂੰਹਦ ਸੂੰਭਾਲ ਿ ੇਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿਖ ੇ

ਨਸ਼ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਭਜੇਣ ਿਾਸਤ ੇਪਿੈਟ ਵਤਆਰ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220417738298738/ 
 

9 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220319111641934/ 
 

10 ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਵਿਦਸ਼ੇਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਪਸ ਆਏ ੇਲੋਿਾਾਂ ਅਤ ੇਵਬਨਾਾਂ ਲਛੱਣਾਾਂ 

ਿਾਲੇ ਸੂੰਪਰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਟੋਲਾਾਂ / ਵਨਜੱੀ ਫਸੈਲੀਟੀਜ਼ ਵਿਚੱ ਏਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚੱ ਪੜਹਨ 

ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਤੱ ੇਵਲੂੰਿ 'ਤ ੇਿਵਲਿੱ ਿਰ।ੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220259574981221/ 
 

11 ਵਮਤੀ 14 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਰਟੇ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220160891657756/ 
 

12 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੁੱ ਲਣ ਸੰਬੰਿੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220669718273540/ 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਸਾਵਿਾਨ #punjabfightscorona Be Alert 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260993452482818049?s=19 
 

2 ਰਧਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਯ'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਜ ੁੱ ਟੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰਨਾ ਦੀ 
ਕੋਰੋਨਾਪਾਧਿਧਟਵ ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋਧਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਧਡਊਟੀ ਕਰਕੇ 

#COVID19 +ve ਦੀ ਰਵਹੂੰਦ ਖ ੂੰਹਦ ਸੂੰਭਾਲ ਿ ੇਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿਖ ੇਨਸ਼ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਭਜੇਣ ਲਈ ਪਿੈਟ ਵਤਆਰ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260992938890297344?s=19 
 

3 ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਰਡ ਚੋਂ 21ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹਣੋ ਬਾਅਦ ਛੁਟੱੀ ਦ ੇਿ ੇਡਾਿਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮਡੈੀਿਲ 

ਸਟਾਫ ਿਲੱੋਂ  ਸ਼ਭੁ ਇਛਾਿਾਾਂ ਦ ੇਿ ੇਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ।ਠੀਿ ਹਏੋ ਸਰਿਾਰ ਤ ੇਡਾਿਟਰਾਾਂ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। 

@capt_amarinder @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260964470592901120?s=19 
 

4 ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਜੱ ਦਰੇ ਸ਼ਾਮ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹਣੋ ਬਾਅਦ ਛੁਟੱੀ ਦ ੇ

ਿ ੇਡਾਿਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮਡੈੀਿਲ ਸਟਾਫ ਿਲੱੋਂ  ਸ਼ਭੁ ਇਛਾਿਾਾਂ ਦ ੇਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। 

@preneet_kaur @CMOPb @capt_amarinder @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260963771956092929?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220421258298386/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220417738298738/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220319111641934/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220259574981221/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220160891657756/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1220669718273540/
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260993452482818049?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260992938890297344?s=19
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260964470592901120?s=19
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
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/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260963771956092929?s=19


 

5 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੁੱਥ ਿੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ 

ਿਰਨੋਾ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਭਜਾਓ। 

@PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260930577366044673?s=19 
 

6 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਮਰੁਥਜਾ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। 

@PunjabGovtIndia @CMOPb @KUMARAMIT_IAS #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260929660214562816?s=19 
 

7 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਸਵਚਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। 

@PunjabGovtIndia @CMOPb @KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260929386750099456?s=19 
 

8 ਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਿੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਹਯਗੋ ਵਦਓ। 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260844168148127745?s=19 
 

9 ਮਾਰਿੀਟ ਿਮਟੇੀ ਪਵਟਆਲਾ ਿਲੱੋਂ  ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਰਟੇ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1260807236173119489?s=19 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1  ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਜੱ ਦਰੇ ਸ਼ਾਮ 21 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤਯਾਬ ਹਣੋ ਬਾਅਦ ਛੁਟੱੀ ਦ ੇ

ਿ ੇਡਾਿਟਰਾਾਂ ਅਤ ੇਮਡੈੀਿਲ ਸਟਾਫ ਿਲੱੋਂ  ਸ਼ਭੁ ਇਛਾਿਾਾਂ ਦ ੇਿ ੇਉਨਹਾਾਂ ਦ ੇਘਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ। (ਿੀਡੀਓ) 

2 ਦਰਬੰਗਾ ਧਿਲਹੇ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਪਧਟਆਲਾ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਰਲੇ ਗੁੱਡੀ ਰਵਾਨਾ  (ਪਿਸੈ ਨੋਟ) 

3 Today 14 may District Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਮਰੁਥਜਾ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। (ਿੀਡੀਓ) 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਰਲੇਿ ੇਸਟਸ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਲੇ ਗਡੱੀ ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਾਰ ਦ ੇਦਰਬੂੰਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨ ੂੰ ਰਿਾਨਾ ਹਣੋ ਸਮੇਂ ਸਵਚਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ 

ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਪਰਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿਰਦ ੇਹਏੋ। (ਿੀਡੀਓ) 

6 TIPS ON SOCIAL DISTANCING (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੁੱਥ ਿੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ  
ਿਰਨੋਾ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਭਜਾਓ।  (ਿੀਡੀਓ) 

8 ਸਰਿਾਰੀ ਰਵਜੂੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਵਟਆਲਾ ਦ ੇਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚੱ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਿਰਨ ਜੁਟੱੀਆਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ 

ਮਵਹਲਾਿਾਾਂ ਦੀ ਿਰੋਨੋਾਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਿਲੱੋਂ  ਭਰਿੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਰਮਚਾਰੀ ਮਵਹਲਾਿਾਾਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਿੀ 

ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚੱ ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਿਰਿ ੇਿਰੋਨੋਾਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰਵਹੂੰਦ ਖ ੂੰਹਦ ਸੂੰਭਾਲ ਿ ੇਲੁਵਧਆਣਾ ਵਿਖ ੇ

ਨਸ਼ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਭਜੇਣ ਿਾਸਤ ੇਪਿੈਟ ਵਤਆਰ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। (ਿੀਡੀਓ) 

9 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ (ਫੋਟੋ) 

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/1260930577366044673?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
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/1260929660214562816?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260929386750099456?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260844168148127745?s=19
https://twitter.com/DproPatiala/status/1260807236173119489?s=19


 

10 ਮੁਖੱ ਮੂੰਤਰੀ ਿਪੈਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਵਿਦਸ਼ੇਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਪਸ ਆਏ ੇਲੋਿਾਾਂ ਅਤ ੇਵਬਨਾਾਂ ਲਛੱਣਾਾਂ 

ਿਾਲੇ ਸੂੰਪਰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹਟੋਲਾਾਂ / ਵਨਜੱੀ ਫਸੈਲੀਟੀਜ਼ ਵਿਚੱ ਏਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿਰਨ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਗਏ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚੱ ਪੜਹਨ 

ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਤੱ ੇਵਲੂੰਿ 'ਤ ੇਿਵਲਿੱ ਿਰ।ੋ (ਫੋਟੋ) 

11 ਵਮਤੀ 14 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤ ੇਗਏ ਫਲਾਾਂ ਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦ ੇਵਰਟਲੇ ਰਟੇ। (ਫੋਟੋ) 

12 ਦ ਕਾਨਾਂ ਖ ੁੱ ਲਣ ਸੰਬੰਿੀ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ (ਫੋਟੋ) 

YouTube 

 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 13.05.2020, Information given by CS Dr 
Harish Malhotra 

https://youtu.be/FqN92vFVbN4 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਰਧਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਧਟਆਲਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਧਵਚੋਂ ਅੁੱ ਜ 21 ਮਰੀਿਾਂ ਨੰੂ 

ਧਸਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਧਮਲੀ ਛ ੁੱ ਟੀ 

https://youtu.be/EfXdbFn1onU 

3 ਰਧਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਵੀਂ 
ਸ਼ਲਾਘਾ 

https://youtu.be/c2MSdlhX2kE 
 

 

17. Pathankot 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਧਨਵਾਸੀ ਧਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਧਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/532358557393070 

2 ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਧਦਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਧੜਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਧਸੰਘ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/532359064059686 

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖਦਾਨਾਂ ਅਤ ੇਖਧਣਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਮਾਈਧਨੰਗ 
ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਲਈ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਧਦੁੱ ਤੀ ਛਟੋ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/532359660726293 

4 ਿਣਿ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੂੰ ਅਗੱ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪੂੰਡ ਚਹੌਾਨ ਵਿਚੱ 5 ਏਿੜ ਲੈਮਨ ਗਰਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜੀ। 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/532360167392909 

5 ਮਾਤਾ ਧਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਧਚਆ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ  : ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/532360927392833 

 

TWITTER 

 

https://youtu.be/FqN92vFVbN4
https://youtu.be/EfXdbFn1onU
https://youtu.be/c2MSdlhX2kE
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532358557393070
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532358557393070
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532359064059686
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532359064059686
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532359660726293
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532359660726293
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532360167392909
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532360167392909
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532360927392833
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/532360927392833


 

S.N. Post with link 

1 ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਧਨਵਾਸੀ ਧਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਧਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

2 ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਧਦਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਧੜਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਧਸੰਘ 

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖਦਾਨਾਂ ਅਤ ੇਖਧਣਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਮਾਈਧਨੰਗ 
ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਲਈ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਧਦੁੱ ਤੀ ਛਟੋ 

4 ਿਣਿ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੂੰ ਅਗੱ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪੂੰਡ ਚਹੌਾਨ ਵਿਚੱ 5 ਏਿੜ ਲੈਮਨ ਗਰਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜੀ। 

5 ਮਾਤਾ ਧਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਧਚਆ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ  : ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਧਨਵਾਸੀ ਧਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਧਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ 

2 ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਧਦਆਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸਾਧੜਆ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਧਸੰਘ 

3 ਧਿਲਹਾ ਮੈਧਜਸਟਿੇਟ ਨੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖਦਾਨਾਂ ਅਤ ੇਖਧਣਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਮਾਈਧਨੰਗ 
ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਲਈ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 6 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਧਦੁੱ ਤੀ ਛਟੋ 

4 ਿਣਿ ਦ ੇਨਾੜ ਨ ੂੰ ਅਗੱ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪੂੰਡ ਚਹੌਾਨ ਵਿਚੱ 5 ਏਿੜ ਲੈਮਨ ਗਰਾਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸੜੀ। 

5 ਮਾਤਾ ਧਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਧਚਆ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ  : ਡੀ.ਈ.ਓ. ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ 

 

18.  RoopNagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1  

ਦਰਬਿੰਗਾ ਕਬਹਾਰ ਦੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 

ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਪਹੁਿੰਚਾਇਆ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854997958328955&id=289205534908203 

2 

ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਐਿਕਟਵ ਿੇਸਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 56 ਹੋਈ - ਕਡਪਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

ਿੁੱਲ ਿੇਸ 59 ਕਜ਼ਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਕਖਆ 56, ਕਰਿਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854990091663075&id=289205534908203 

3 

ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ  06.00 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਰੋਸਟਰ ਵਾਇਸ ਦਿੁਾਨਾਂ  -ਕਡਪਟੀ 
ਿਕਮਸਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854997958328955&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854990091663075&id=289205534908203


 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854997908328960&id=289205534908203 

4 

 

5 

 

6 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 

ਦਰਬਿੰਗਾ ਕਬਹਾਰ ਦੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 

ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਪਹੁਿੰਚਾਇਆ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260944157826330624?s=19 

2 

ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਐਿਕਟਵ ਿੇਸਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 56 ਹੋਈ - ਕਡਪਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

ਿੁੱਲ ਿੇਸ 59 ਕਜ਼ਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਕਖਆ 56, ਕਰਿਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260943674357284865?s=19 

3 

ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ  06.00 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਰੋਸਟਰ ਵਾਇਸ ਦਿੁਾਨਾਂ  -ਕਡਪਟੀ 
ਿਕਮਸਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1260946434385498112?s=19 

4  

5  

6 

 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 

ਦਰਬਿੰਗਾ ਕਬਹਾਰ ਦੇ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਵਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=854997908328960&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260944157826330624?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260943674357284865?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1260946434385498112?s=19


 

ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀ ਪਹੁਿੰਚਾਇਆ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੇ ਿੀਤਾ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ 

2 

ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਐਿਕਟਵ ਿੇਸਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 56 ਹੋਈ - ਕਡਪਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

ਿੁੱਲ ਿੇਸ 59 ਕਜ਼ਨਹ ਾਂ ਕਵੱਚ ਿਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਕਖਆ 56, ਕਰਿਵਰ 02 ਅਤੇ 01 ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਮੌਤ 

3 

ਸਵੇਰੇ 07.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ  06.00 ਵਜੇ ਤੱਿ ਖੋਲਰੀਆਂ ਜਾ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਰੋਸਟਰ ਵਾਇਸ ਦਿੁਾਨਾਂ  -ਕਡਪਟੀ 
ਿਕਮਸਨਰ 

 

19. Sangrur 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਿਵੋਿਡ ਿਅੇਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ ੋਵਿ ਮਰੈੀਟਰੋੀਅਸ ਸਿ ਲ ਘਾਬਦਾਾਂ ਵਿਖ ੇਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤੋਂ ਅਜੱ ਿਵੋਿਡ-19 ਦ ੇ2 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਿ ਹ ੋਿ ੇ

ਆਪ-ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਮੜੁ ਗਏ ਹਨ। ਹਣੁ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਿਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਐਿਵਟਿ ਿਸੇਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 88 ਤੋਂ ਘਟੱ ਿ ੇ86 ਰਵਹ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 39 ਹਰੋਨਾਾਂ ਪਾਵਜਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਹਲੀ ਟਸੈਵਟੂੰਗ ਲਈ ਭਜੇ ੇਗਏ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657357031176554/?d=n 
 

2 #ਕੋਧਵਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿਰੋਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿਲੱੋਂ  ਿੀਤ ੇਜਾ 

ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖ ੇਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਿੂੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹਲੁ ਗਪੁਤਾ ਦਾ ਅਵਧਿਾਰਤ ਵਬਆਨ। 

https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2677699359144337/?vh=e&d=n 
 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਦ ੇਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿੇਂਦਰ ਵਿਚੱ ਰਵਹ ਰਹ ੇਲੋਿਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਸਹ ਲਤ ਵਦਤੱੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

ਸਣੋੁ ਇਿਾਾਂਤਿਾਸ ਿੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਟਸੈਟ ਨੈਗਵੇਟਿ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਰਤੀ ਵਪੂੰਡ ਝਾੜੋਂ ਦੀ ਇਿੱ ਮਵਹਲਾ ਦੀ ਪਰਤੀਵਿਵਰਆ। 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657994871112770/?vh=e&d=n 
 

4 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਘਨਧਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਧਿਲਹੇ ਧਵੁੱ ਚ ਪਰਤ ਰਹੇ 
ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਧਨੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਦਸ਼ਾ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657999447778979/?d=n 
 

5 ਸੰਗਰੂਰ ਧਵੁੱ ਚ ਡਰੁੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਧਕੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 41 ਹਿਾਰ ਰ ਪਏ ਦ ੇਸੈਨੇਟਾਇਿਰ ਕੀਤੇ 
ਸੀਲ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2658001421112115/?d=n 
 

6 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਰਸੋਟਰ ਵਿਚੱ ਵਜੂੰਨੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸੀ, ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੱੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖਲੋਹਣ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਸਿਰੇ ੇ7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤਿੱ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਸੋਟਰ ਿੀ 

ਖ਼ਤਮ ਿਰ ਵਦਤੱਾ ਵਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ, ਜ ੋਐਲਾਊਡ ਿਟੈਗੇਰੀ ਵਿਚੱ ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰ ੇਵਦਨ ਹੀ ਖੁਲੱਹ ੀਆਾਂ 

ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ। 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/641881716543901/?d=n 
 

7 ਿਲੱ ਤੋਂ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖਲੋਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਲਾਗ  ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਹਿੁਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਇਸ ਵਲੂੰਿ ‘ਤ ੇਿਵਲਿੱ ਿਰਿ ੇਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤੀ 

ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/641920073206732/?d=n 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657357031176554/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBakv5CEiRdVTaVEaHJmaproTgMSk2aaboHLeqOz8kjyJ3EbePsQxWwEJxr483G00mxHUFuM_rynJ5EYRM3vyUL0G4Q5gDCRktNGaT4lGFmvtQLWaSixfLsrCZAgpOmXssoauBT82wGWtahCkgCLf3yXdmZaesjvJzj_3tRr0zALtR8utUa8MKWgdJdrMkBsbNYt2Rjk0Vojj9HYd5qQbv1vdF-p3XIec0bFBrQVXx-VE2FhP_CviSe8o8vWIgJhqzmgvvzYTbj0wVhgC6BWr61wT-cvx2yrzxwQ85UlfzIXBM6mHqEigLheXBdItzCkgEG-olT3oSlZ66kN7sihgGb6srUjFOYoo8ayMyC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2677699359144337/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657994871112770/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2657999447778979/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2658001421112115/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/641881716543901/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/641920073206732/?d=n


 

 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥਰੋੀ ਿਲੱੋਂ  ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੂੰਧਿੀ ਿੂੰਪਲੈਿਸ ਵਿਖ ੇਅਵਧਿਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਮੀਵਟੂੰਗ, ਿਵੋਿਡ-19 

ਸਬੂੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਖ ੇਚਲੱ ਰਹ ੇਿਖੱ ਿਖੱ ਿਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1261160861835591681?s=08 
 

2 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਅਜੱ 63 ਸੈਂਪਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਹ ੈਜ ੋਵਿ ਸਾਰ ੇਹੀ ਨੈਗਵੇਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਾਂ ‘ਚੋਂ 2 ਸੈਂਪਲ 

ਪਾਵਜਵਟਿ ਿਸੇਾਾਂ ਦ ੇਿੀ ਹਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਰਪਰੋਟ ਿੀ ਨੈਗਵੇਟਿ ਆ ਗਈ ਹ।ੈ ਹਣੁ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਪਵਹਲਾਾਂ ਭਜੇ ੇ

ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਸਰਫ 1 ਿੇਸ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਿੀ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260216974287736832?s=12 

3 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚੱ ਡਰਗੱ ਇੂੰਸਪਿੈਟਰਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿਲੱੋਂ  9 ਮਡੈੀਿਲ ਸਟਰੋਾਾਂ ਦੀ ਚਵੈਿੂੰਗ, ਿਰੀਬ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦ ੇਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ ਿੀਤ ੇ

ਸੀਲ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1261161749656502273?s=08 
 

4 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਰਸੋਟਰ ਵਿਚੱ ਵਜੂੰਨੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸੀ, ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੱੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖਲੋਹਣ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਸਿਰੇ ੇ7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤਿੱ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ, ਜ ੋਐਲਾਊਡ ਿਟੈਗੇਰੀ ਵਿਚੱ 

ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰ ੇਵਦਨ ਹੀ ਖੁਲੱਹ ੀਆਾਂ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260915524302667782?s=12 
 

5 ਿਲੱ ਤੋਂ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖਲੋਹਣ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਲਾਗ  ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਹਿੁਮਾਾਂ ਦੀ ਿਾਪੀ ਇਸ ਵਲੂੰਿ ‘ਤ ੇਿਵਲਿੱ ਿਰਿ ੇਡਾਊਨਲੋਡ ਿੀਤੀ 

ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ।ੈ 

@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260943653448683520?s=12 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦ ੇਰਸੋਟਰ ਵਿਚੱ ਵਜੂੰਨੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਖਲੋਹਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਸੀ, ਵਡਪਟੀ ਿਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੱੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਖਲੋਹਣ ਦਾ 

ਸਮਾਾਂ ਸਿਰੇ ੇ7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤਿੱ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਦ ੇਵਦਤੱੀ ਗਈ ਹ।ੈਸਾਰੀਆਾਂ ਦੁਿਾਨਾਾਂ, ਜ ੋਐਲਾਊਡ ਿਟੈਗੇਰੀ ਵਿਚੱ 

ਆਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰ ੇਵਦਨ ਹੀ ਖੁਲੱਹ ੀਆਾਂ ਰਵਹਣਗੀਆਾਂ। 

 

2 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚੱ ਡਰਗੱ ਇੂੰਸਪਿੈਟਰਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਿਲੱੋਂ  9 ਮਡੈੀਿਲ ਸਟਰੋਾਾਂ ਦੀ ਚਵੈਿੂੰਗ, ਿਰੀਬ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਦ ੇਸਨੇੈਟਾਇਜ਼ਰ ਿੀਤ ੇ

ਸੀਲ। 

3 ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਘਨਧਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਧਿਲਹੇ ਧਵੁੱ ਚ ਪਰਤ ਰਹੇ 
ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਧਰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕਰੀਧਨੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਦਸ਼ਾ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

 

4 ਵਿਡ ਿਅੇਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ ੋਵਿ ਮਰੈੀਟਰੋੀਅਸ ਸਿ ਲ ਘਾਬਦਾਾਂ ਵਿਖ ੇਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ,ੈ ਤੋਂ ਅਜੱ ਿਵੋਿਡ-19 ਦ ੇ2 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਿ ਹ ੋਿ ੇ

ਆਪ-ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਮੜੁ ਗਏ ਹਨ। ਹਣੁ ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਿਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਐਿਵਟਿ ਿਸੇਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 88 ਤੋਂ ਘਟੱ ਿ ੇ86 ਰਵਹ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 39 ਹਰੋਨਾਾਂ ਪਾਵਜਵਟਿ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਵਹਲੀ ਟਸੈਵਟੂੰਗ ਲਈ ਭਜੇ ੇਗਏ ਹਨ। 

 

 

20. Sahibzada Ajit Singh Nagar 

FACEBOOK 

 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1261160861835591681?s=08
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260216974287736832?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1261161749656502273?s=08
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260915524302667782?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1260943653448683520?s=12


 

S.N. Post with link 

1 Shops in district to open from 7 am - 6 pm,  DM Girish Dayalan 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538399290210619&id=1282096145629
24 
 

2 3 more patients recover, discharged  
 
Two are residents of Jawaharpur, One is from Mullanpur 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538362110214337&id=1282096145629
24 
 

3 Baba Banda Singh Bahadur Foundation celebrate 'Sirhind Fateh Divas' 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538369380213610&id=1282096145629
24 
 

4 District Administration  lauds move of Department of Ayurveda to hand over 
immuno booster kits for frontline corona warriors 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538355323548349&id=1282096145629
24 
 

5  After direct trains Mohali Administration provides trains with intermittent stoppage 
• Acquires more railway rakes to cater to outbound migrant load 
• 1501 leave for four districts of Bihar 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538350553548826&id=1282096145629
24 
 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਧਿਲਹੇ ਧਵਚ ਦ ਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲਣਗੀਆਂ, ਡੀ ਐਮ ਧਗਰੀਸ਼ ਧਦਆਲਨ 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260925613314994182?s=19 
 

2 ਬਾਬਾ ਬੂੰਦਾ ਵਸੂੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੂੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਉਂਡਸ਼ੇਨ ਿੱਲੋਂ  ਅਜੱ ਗਰੁਦੁਆਰਾ ਜਤੋੀ ਸਰ ਪ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖ ੇਸਰਵਹੂੰਦ ਫਵਤਹ ਵਦਿਸ 

ਮਨਾਇਆ ਵਗਆ। 

 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਫਾਉਂਡਸ਼ੇਨ ਵਫਰ ਇਵਤਹਾਸਿ ਵਪੂੰਡ ਚਪੱੜਵਚੜੀ ਗਈ ਅਤ ੇਸਰੀ ਫਤਵਹ ਜੂੰਗ ਗਰੁ ਦੁਆਰਾ ਸਾਵਹਬ ਵਿਖ ੇਇਿ ਸਮਾਗਮ 

ਿਰਿਾਇਆ। 

 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260911297656352768?s=19 
 
 

3 3 ਹੋਰ ਮਰੀਿ ਹੋਏ ਠੀਕ, ਧਮਲੀ ਛ ੁੱ ਟੀ  
 

2 ਜਵਾਹਰਪ ਰ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਮ ੁੱ ਲਾਂਪ ਰ ਦਾ ਹੈ ਵਸਨੀਕ 

 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260906744177258496?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538399290210619&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538399290210619&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538362110214337&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538362110214337&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538369380213610&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538369380213610&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538355323548349&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538355323548349&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538350553548826&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538350553548826&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260925613314994182?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260911297656352768?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260906744177258496?s=19


 

4 ਧਿਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਯ ਰਵਦੈ ਧਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਇਧਮਊਨੋ ਬੂਸਟਰ ਧਕੁੱ ਟਾਂ ਸੌਂਪਣ 
ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ  
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260902795324071936?s=19 
 

5 ਧਸੁੱ ਿੀਆਂ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ ਹਾਲੀ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸਤ ੇਧਵਚ ਠਧਹਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੁੱਡੀਆ ਂਕਰਵਾਈਆਂ 
ਮ ਹੁੱਈਆ  
 

ਧਿਆਦਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲਵ ੇਦੇ ਹੋਰ ਰੇਕਾਂ ਕੀਤਾ ਪਿਾਪਤ  
 

1501 ਪਿਵਾਸੀ ਧਬਹਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਧਿਧਲਹਆਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ  
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260899249581027335 
 

6 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮਵੈਜਸਟਰਟੇ ਸਰੀ ਵਗਰੀਸ਼ ਵਦਆਲਨ ਨੇ ਦ ਜ ੇਰਾਜਾਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਵਿਅਿਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਿਾਹਨਾਾਂ ਦ ੇਅਣਅਵਧਿਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਨ ੂੰ 

ਰਿੋਣ ਲਈ ਇਿ ਸਖ਼ਤ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਆਦਸ਼ੇ ਵਦਤੱ ੇਹਨ। ਿਵੋਿਡ -19 ਦ ੇਫਲੈਣ ਨ ੂੰ ਰਿੋਣ ਲਈ ਅਵਜਹ ੇਸਾਰ ੇਲੋਿਾਾਂ 

ਦੀ ਸਕ੍ੀਵਨੂੰਗ ਿਰਨ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹ।ੈ 

 
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260868770886795265?s=19 
 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 After direct trains Mohali Administration provides trains with intermittent stoppage 
• Acquires more railway rakes to cater to outbound migrant load 
• 1501 leave for four districts of Bihar 
 

2 3 more patients recover, discharged  
 
Two are residents of Jawaharpur, One is from Mullanpur 
 

3 Shops in district to open from 7 am - 6 pm,  DM Girish Dayalan 

 

21. Shaheed Bhagat Singh Nagar 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 District Administration Departs 42 More Kashmiris to J & K 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252440781593171&id=739582469545
674 

2 Architecture Offices Allowed to Work from 9 am to 4 pm in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252442144926368&id=739582469545
674 

3 District Mandis Purchased 224259 MT of Wheat in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443014926281&id=739582469545
674 

4 Jharkhand Train Put off, revised schedule be conveyed shortly for SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443274926255&id=739582469545
674 

5 Department of Cooperation to provide Zero Tillage Drills for direct sowing of paddy 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260902795324071936?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260899249581027335
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1260868770886795265?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252440781593171&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252440781593171&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252442144926368&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252442144926368&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443014926281&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443014926281&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443274926255&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443274926255&id=739582469545674


 

in SBS Nagar through its agricultural societies 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443304926252&id=739582469545
674 

6 District Magistrate Relaxed shops to open from 7 am to 6 am as per guidelines of 
state government. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252399644930618&id=739582469545
674 

7 Liquor Shops Allowed to open from 7 am to 8 pm besides home delivery from 9 am 
to 8 pm in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252404434930139&id=739582469545
674 

8 1536 Tested Negative out of 1763 SBS Nagar. Results Awaited for 120 while 84 are 
active cases of COVID 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252349904935592&id=739582469545
674 

9 State Quarantine set up at Rail Majra Rayat Campus received seven Punjabis from 
UAE and Puratgal. Shifted to Pvt Hotels as per their own wish. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252350601602189&id=739582469545
674 

10 Food Safety Officials Issued Advisory to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops 
and Juice Shops for working places and home delivery 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252351068268809&id=739582469545
674 

11 District Magistrate @VinayBublani allowed Air Ticket Offices to open from 9 am to 4 
pm 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252398454930737&id=739582469545
674 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 District Administration Departs 42 More Kashmiris to J & K 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260978340472606720?s=19 

2 Architecture Offices Allowed to Work from 9 am to 4 pm in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260977416421310465?s=19 

3 District Mandis Purchased 224259 MT of Wheat in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260976724726054916?s=19 

4 Jharkhand Train Put off, revised schedule be conveyed shortly for SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260976239038222338?s=19 

5 Department of Cooperation to provide Zero Tillage Drills for direct sowing of paddy 
in SBS Nagar through its agricultural societies 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260975784891539458?s=19 

6 District Magistrate Relaxed shops to open from 7 am to 6 am as per guidelines of 
state government. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260971048167587840?s=19 

7 Liquor Shops Allowed to open from 7 am to 8 pm besides home delivery from 9 am 
to 8 pm in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260981363739521024?s=19 

8 1536 Tested Negative out of 1763 SBS Nagar. Results Awaited for 120 while 84 are 
active cases of COVID 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443304926252&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252443304926252&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252399644930618&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252399644930618&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252404434930139&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252404434930139&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252349904935592&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252349904935592&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252350601602189&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252350601602189&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252351068268809&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252351068268809&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252398454930737&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252398454930737&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260978340472606720?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260977416421310465?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260976724726054916?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260976239038222338?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260975784891539458?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260971048167587840?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260981363739521024?s=19


 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260969485667721218?s=19 

9 State Quarantine set up at Rail Majra Rayat Campus received seven Punjabis from 
UAE and Puratgal. Shifted to Pvt Hotels as per their own wish. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260968990433619968?s=19 

10 Food Safety Officials Issued Advisory to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops 
and Juice Shops for working places and home delivery 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260968196057657344?s=19 

11 District Magistrate @VinayBublani allowed Air Ticket Offices to open from 9 am to 4 
pm 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260967595110330369?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 District Administration Departs 42 More Kashmiris to J & K 

2 Architecture Offices Allowed to Work from 9 am to 4 pm in SBS Nagar 

3 District Mandis Purchased 224259 MT of Wheat in SBS Nagar 

4 Jharkhand Train Put off, revised schedule be conveyed shortly for SBS Nagar 

5 Department of Cooperation to provide Zero Tillage Drills for direct sowing of paddy 
in SBS Nagar through its agricultural societies 

6 District Magistrate Relaxed shops to open from 7 am to 6 am as per guidelines of 
state government. 

7 Liquor Shops Allowed to open from 7 am to 8 pm besides home delivery from 9 am 
to 8 pm in SBS Nagar 

8 1536 Tested Negative out of 1763 SBS Nagar. Results Awaited for 120 while 84 are 
active cases of COVID 

9 State Quarantine set up at Rail Majra Rayat Campus received seven Punjabis from 
UAE and Puratgal. Shifted to Pvt Hotels as per their own wish. 

10 Food Safety Officials Issued Advisory to Restaurants, Eateries, Ice Cream Shops 
and Juice Shops for working places and home delivery 

11 District Magistrate @VinayBublani allowed Air Ticket Offices to open from 9 am to 4 
pm 

 

22.  Sri Anandpur Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨ ਨੰੂ 2500 ਰ ਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰ ਪਏ ਤੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਰਮਾਨਾ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512847005693918/ 

2 ਡਾ: ਧਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਵਲੋ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਵੁੱਛਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੁੱਖਣ ਬਾਰ ੇਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ  

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512848282360457/ 

3 ਕੋਧਵਡ-19 ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260969485667721218?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260968990433619968?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260968196057657344?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1260967595110330369?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512847005693918/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512848282360457/


 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512851222360163/ 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨ ਨੰੂ 2500 ਰ ਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰ ਪਏ ਤੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਰਮਾਨਾ 
https://twitter.com/DproSri/status/1260885345698275328?s=19 

2 ਡਾ: ਧਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਵਲੋ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਵੁੱਛਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੁੱਖਣ ਬਾਰ ੇਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ  

 https://twitter.com/DproSri/status/1260885599185244161?s=19 

3 ਕੋਧਵਡ-19 ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
https://twitter.com/DproSri/status/1260886486729338880?s=19 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਕਸਾਨ ਨੰੂ 2500 ਰ ਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰ ਪਏ ਤੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ਰਮਾਨਾ 

2 ਡਾ: ਧਸ਼ਵ ਕ ਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਵਲੋ ਮਨਰੇਗਾ ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ ਂਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸਵੁੱਛਤਾ ਬਣਾਈ 
ਰੁੱਖਣ ਬਾਰ ੇਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ  

3 ਕੋਧਵਡ-19 ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਵਿਾਨ ਰਧਹਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

 

23. Sri Muktsar Sahib 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਧ ਜਲਹੇ ਦ ੇਬੈਂਕਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਧਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਬਧਲਕ ਡੀਧਲੰਗ- ਧ ਜਲਹਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342202755973877?d=n&sfns=m
o  

2 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

... 
Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 
mouth and nose with the elbow. 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342209139306572?d=n&sfns=m
o  

3 ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਧਸਰਫ਼ ਧਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342735805920572?d=n&sfns=m
o  

4 ਸ ੁੱ ਖਦ ਖ਼ਬਰ  
ਧਿਲਹਾ ਸਿੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ ਦੇ 14 ਸੈਂਪਲ ਅੁੱਜ ਆਏ ਨੈਗੇਧਟਵ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342766709250815?d=n&sfns=m
o  

 

TWITTER 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2512851222360163/
https://twitter.com/DproSri/status/1260885345698275328?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1260885599185244161?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1260886486729338880?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342202755973877?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342202755973877?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342209139306572?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342209139306572?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342735805920572?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342735805920572?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342766709250815?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1342766709250815?d=n&sfns=mo


 

 

S.N. Post with link 

1 ਧ ਜਲਹੇ ਦ ੇਬੈਂਕਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਧਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਬਧਲਕ ਡੀਧਲੰਗ- ਧ ਜਲਹਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260903156570976257?s=21  

2 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

... 
Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 
mouth and nose with the elbow. 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260905883745153024?s=21  

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਧ ਜਲਹੇ ਦ ੇਬੈਂਕਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਧਹਰ 1 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਬਧਲਕ ਡੀਧਲੰਗ- ਧ ਜਲਹਾ 
ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ 

2 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

... 
Important message;  Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue 
while coughing or sneezing.  If there are no handkerchief or tissue, cover your 
mouth and nose with the elbow. 
 

3 ਮਾਧਪਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਧਸਰਫ਼ ਧਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 

4 ਸ ੁੱ ਖਦ ਖ਼ਬਰ  
ਧਿਲਹਾ ਸਿੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਧਹਬ ਦੇ 14 ਸੈਂਪਲ ਅੁੱਜ ਆਏ ਨੈਗੇਧਟਵ 

 

 

24. Tarntaran 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦ ੇ150 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਵਾਨਾ-
ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167760403256053/31677
59919922768/?type=3&theater 

2 ਰੋਟਰੀ ਕਲੁੱ ਬ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਧਮਡ-ਟਾਊਨ ਵੁੱਲੋਂ ਧਿਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਧਜੰਗ ਪੈਂਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਭੇਂਟ 

ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਧਵੁੱ ਚ ਧਮਲ ਧਰਹਾ ਸਧਹਯੋਗ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167816443250449/31678
14679917292/?type=3&theater 

3 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅੁੱ ਜ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ’ਤ ੇ
ਧਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਛ ੁੱ ਟੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167868999911860/31678
67719911988/?type=3&theater 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260903156570976257?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1260905883745153024?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167760403256053/3167759919922768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167760403256053/3167759919922768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167816443250449/3167814679917292/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167816443250449/3167814679917292/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167868999911860/3167867719911988/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3167868999911860/3167867719911988/?type=3&theater


 

4 ਅਵਹਮ ਸੁਨੇਹਾ; ਖੂੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛਿੱਣ ਿਲੇੇ ਨਿੱ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਨ ੂੰ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ ਜਿੇਰ ਦਿੋੇਂ ਰਮੁਾਲ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼  ਨਾ ਹਣੋ ਤਾਾਂ ਮ ੂੰਹ 

ਅਤ ੇਨਿੱ ਨ ੂੰ ਿ ਹਣੀ ਨਾਲ ਢਿੱ।ੋ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167901

733241920/?type=3&theater 

5 ਪੂੰਜਾਬ ਵਿਚੱ 13 ਮਈ, 2020 ਤਿੱ ਿਵੋਿਡ-19 ਦ ੇ41849 ਟਸੈਟ ਿੀਤ ੇਜਾ ਚੁਿੱ ੇਹਨ। ਪੂੰਜਾਬ ਵਿਚੱ ਟਸੈਟਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਵਖਆ ਵਿਚੱ 

ਿਾਧਾ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਅਤ ੇ1392 ਟਸੈਟ ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਪਰਤੀ ਮੀਲੀਅਨ ਿੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਿਮੌੀ ਔਸਤ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਦਨ ਪਰਤੀ 

ਵਮਲੀਅਨ 1243 ਟੈਸਟਾਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪੂੰਜਾਬ ਦ ੇਵਸਹਤ ਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਮੂੰਤਰੀ, ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰਘ ਵਸਧੱ  ਨੇ 

ਵਦਤੱੀ। ਉਨਹਾਾਂ ਦਵੱਸਆ ਵਿ ਪੂੰਜਾਬ ਿਲੱੋਂ  ਸ ਬ ੇਵਿਚੱ ਟਸੈਵਟੂੰਗ ਲਈ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੂੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਸ ਬ ੇਨੇ ਆਪਣੀ ਟਸੈਵਟੂੰਗ 

ਰਣਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਵਲਸੀ ਵਰਸਰਚ, ਨਿੀਂ ਵਦਲੱੀ ਅਤ ੇਜਹੋਨਸ ਹਪੋਵਿਨਸ ਯ ਨੀਿਰਵਸਟੀ, 

ਯ ਐਸਏ ਦ ੇਮਡੈੀਿਲ ਮਾਵਹਰਾਾਂ ਦ ੇਸਝੁਾਿਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167906

279908132/?type=3&theater 

6 Positive patient Manjot Singh who was released today after two consecutive 

samples coming negative being home quarantined at Khemkaran 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167960

849902675/?type=3&theater 

7 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 886 ਕਰੋੜ 68 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167984

523233641/?type=3&theater 

8 ਧਿਲਹੇ ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਿਲਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ੇ7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3170074

619691298/?type=3&theater 

 

TWITTER 

 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 150 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਵਾਨਾ-
ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260861980631420931 
 

2 ਰੋਟਰੀ ਕਲੁੱ ਬ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਧਮਡ-ਟਾਊਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਧਿਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਧਜੰਗ ਪੈਂਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਭੇਂਟ 

ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਧਵੁੱ ਚ ਧਮਲ ਧਰਹਾ ਸਧਹਯੋਗ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260871200252686337 
 

3 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅੁੱ ਜ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ’ਤੇ 
ਧਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਛ ੁੱ ਟੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260876401286148096 
 

4 Important message; Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue while 
coughing or sneezing. If there are no handkerchief or tissue, cover your mouth and 
nose with the elbow. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260881257300279296 
 

5 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. 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167901733241920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167901733241920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167906279908132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167906279908132/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167960849902675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167960849902675/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167984523233641/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3167984523233641/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3170074619691298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3170074619691298/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260861980631420931
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260871200252686337
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260876401286148096
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260881257300279296


 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260881367832784896 
 

6 Positive patient Manjot Singh who was released today after two consecutive 
samples coming negative being home quarantined at Khemkaran 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260887539788873732 
 

7 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 886 ਕਰੋੜ 68 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260890586443206657 
 

8 ਧਿਲਹੇ  ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਿਲਹੇ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1261168663995928576 
 

 

WhatsApp 

 

S.N. TEXT 

1 ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 150 ਧਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਬੁੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਵਾਨਾ-
ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

2 ਧਿਲਹੇ  ਮੈਧਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਧਿਲਹੇ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ਖਲੋਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ 

3 ਧਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 886 ਕਰੋੜ 68 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

4 Positive patient Manjot Singh who was released today after two consecutive 
samples coming negative being home quarantined at Khemkaran 

5 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. 

6 Important message; Cover your nose and mouth with a handkerchief or tissue while 
coughing or sneezing. If there are no handkerchief or tissue, cover your mouth and 
nose with the elbow. 

7 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਧਰਪੋਰਟ ਵੀ ਅੁੱ ਜ ਨੈਗੇਧਟਵ ਆਉਣ ’ਤੇ 
ਧਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਛ ੁੱ ਟੀ 

8 ਰੋਟਰੀ ਕਲੁੱ ਬ ਅੰਧਮਿਤਸਰ ਧਮਡ-ਟਾਊਨ ਵੁੱਲੋਂ  ਧਿਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਧਜੰਗ ਪੈਂਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਿਰ ਭੇਂਟ 

ਕੋਧਵਡ-19 ਦੇ ਚੁੱਲਦੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਧਵੁੱ ਚ ਧਮਲ ਧਰਹਾ ਸਧਹਯੋਗ-ਧਡਪਟੀ ਕਧਮਸ਼ਨਰ 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260881367832784896
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260887539788873732
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1260890586443206657
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1261168663995928576
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