
 

 

Date: 18-05-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 52955 

2 Total No. of samples sent 52955 

3 Total No. of patients tested positive till date 1980 

4 Total No. of patients tested negative 48813 

5 Results Awaited 2162 

6 No. of patients cured 1547 

7 Active cases 396 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
01 

10 Total Deaths reported 37 

 



 

Patients reported positive on 18th May 2020- 16 

District Number of 

cases 
Source of 

Infection outside 

Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 06 ----- 2 Cases (Flu Corner), 4 
Contacts of Positive Case 

----- 

Tarn Taran 01 1 New case 

(Foreign Returned) 

----- ----- 

Gurdaspur 01 ----- Contact of Positive Case ----- 

Jalandhar 02 2 New case 
(Foreign Returned) 

----- ----- 

Faridkot 02 2 New cases ----- ----- 

Kapurthala 01 ----- 1 New case ----- 

Hoshiarpur 03 2 New case 
(Foreign Returned) 

1 New case ----- 

On 18th 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- 181 

• Number of new deaths reported- 02 (Hoshiarpur & Kapurthala) 

2. Cured and Discharged Today:- 
 

S. No. District Total Cured 

Today 

1. Amritsar 0 

2. Jalandhar 17 

3. Tarn Taran 62 

4. Ludhiana 0 

5. Gurdaspur 3 

6. SBS Nagar 0 

7. SAS Nagar 2 

8. Patiala 0 

9. Hoshiarpur 0 

10. Sangrur 26 

11. Muktsar 6 

12. Faridkot 0 

13. Ropar 24 

14. Moga 0 

15. FG Sahib 36 

16. Ferozepur 0 

17. Fazilka 0 

18. Bathinda 0 

19. Mansa 0 

20. Kapurthala 5 

21. Pathankot 0 

22. Barnala 0 

 Total 181 



 

 

3. Cumulative Cases:- 
 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total Cured Deaths 

1. Amritsar 305 6 295 4 

2. Jalandhar 209 54 150 5 

3. Tarn Taran 155 8 147 0 

4. Ludhiana 150 114 29 7 

5. Gurdaspur 123 1 119 3 

6. SBS Nagar 105 36 68 1 

7. SAS Nagar 102 2 97 3 

8. Patiala 101 16 83 2 

9. Hoshiarpur 95 5 85 5 

10. Sangrur 88 8 80 0 

11. Muktsar 65 17 48 0 

12. Faridkot 61 22 39 0 

13. Ropar 60 11 48 1 

14. Moga 61 3 58 0 

15. FG Sahib 56 10 46 0 

16. Ferozepur 44 0 43 1 

17. Fazilka 44 44 0 0 

18. Bathinda 41 4 37 0 

19. Mansa 32 22 10 0 

20. Kapurthala 33 0 30 3 

21. Pathankot 29 13 15 1 

22. Barnala 21 0 20 1 

 Total 1980 396 1547 37 

• **2 cases from Amritsar shifted to Moga. 

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

districts. 

 



 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

1. PUNJAB CM LAUNCHES PEOPLE-FRIENDLY RTI HELPLINE FOR PROMPT 

RESPONSE TO PEOPLE’S RTI RELATED QUERIES   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-launches-people-friendly-rti-helpline-prompt-

response-people%E2%80%99s-rti-related-queries   

2. UNIQUE LABOUR-INTENSIVE VILLAGE WORKS UNDER MNREGS HELPING 

PUNJAB ALLEVIATE RURAL DISTRESS EVEN DURING LOCKDOWN   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/unique-labour-intensive-village-works-under-mnregs-
helping-punjab-alleviate-rural-distress  
 

3. PUNJAB CM LAUNCHES TELEMEDICINE VENTURE BETWEEN CLEVELAND   

CLINIC USA & CMC LUDHIANA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-launches-telemedicine-venture-between-
cleveland-clinic-usa-cmc-ludhiana  
 

4. Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government has promulgated 'The Punjab 

Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Ordinance, 2020 in accordance with 

which temporary release of prisoners has been allowed beyond maximum period of 16 weeks 

in a calendar year.  

https://t.co/b2Nl4tqpLO 

 

5. About 1,94,528 persons diagnosed with hypertension put on treatment in 2019-20: Balbir Singh 

Sidhu 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-with 

hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/ 

 

6. Even as 8 of 16 Covid positive cops in the state were discharged after full recovery from 

hospitals, Punjab Police India continued to scale up its protective and welfare measures for 

personnel on frontline duty, adding 20 district quarantine centres for its personnel in the past 

one week. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564780833818024&id=1412317599064359 

7. Even as 8 of 16 Covid positive cops in the state were discharged after full recovery from 

hospitals, Punjab Police India continued to scale up its protective and welfare measures for 

personnel on frontline duty, adding 20 district quarantine centres for its personnel in the past 

one week.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564780833818024&id=1412317599064359 
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http://diprpunjab.gov.in/?q=content/unique-labour-intensive-village-works-under-mnregs-helping-punjab-alleviate-rural-distress
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/unique-labour-intensive-village-works-under-mnregs-helping-punjab-alleviate-rural-distress
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-launches-telemedicine-venture-between-cleveland-clinic-usa-cmc-ludhiana
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT 

(From 2:00 PM 17/05/2020 to 2:00 PM 18/05/2020) 

Facebook 
 

S.N. Post with link  

1      Temporary release allowed beyond maximum period of 16 weeks      The Punjab 
Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Ordinance, 2020 promulgated 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564575913838516&id=14123175990643
59  

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਵਲ #ਕੋਰਨੋਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਖਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ 

ਕਰਦੀ ਹੈ।  

Government of Punjab appreciates the efforts of the organisers in joining the 

battle against novel coronavirus 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564668420495932&id=14123175990643
59https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=987587018365287&id=6312116206694
97  

3 || 17 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਖਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਖਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰਤ ਖਬਆਨ।  

|| May 17, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

set up at Chandigarh. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564732730489501&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=987665368357452&id=631211620669497  

4 ਸ ਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਦਾ਼ਿਲ 16 ਖਵਚੋਂ 8 ਕੋਖਵਡ ਪੁਖਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖਡਸਚਾਰਜ 

ਕਰ ਖਦਿੱਤਾ ਖਗਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਖਲਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਖਖਆ ਅਤ ੇਭਲਾਈ 

ਉਪਰਾਖਲਆਾਂ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਖਆ ਖਗਆ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਖਪਛਲੇ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਖਵਿੱਚ 20 ਖ਼ਿਲਹ ਾ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਖਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਖਸਆ ਖਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਪਖਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਖਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਖਆ 78 ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੱਗੇ ਖਕਹਾ ਖਕ 

14 ਮਈ ਨ ੰ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਦਾ਼ਿਲ 16 ਪੁਖਲਸ ਮਲੁਾ਼ਿਮਾਾਂ ਖਵਿੱਚੋਂ 8 ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅਿੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ 

ਹਨ।  

Even as 8 of 16 Covid positive cops in the state were discharged after full 

recovery from hospitals, Punjab Police India continued to scale up its protective 

and welfare measures for personnel on frontline duty, adding 20 district 

quarantine centres for its personnel in the past one week. With this, total number 

of such centres, notified by the Department of Health & Family Welfare, has gone 

up to 78, DGP Dinkar Gupta disclosed, adding that of the 16 Covid+ police 

personnel in hospitals as on May 14, eight had been discharged today. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564780833818024&id=14123175990643
59  

5 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ/ਵਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

Advisory on maintaining hygiene and sanitization by the plying goods vehicles & 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564575913838516&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564575913838516&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564732730489501&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564732730489501&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=987665368357452&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564780833818024&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564780833818024&id=1412317599064359


 

their drivers/workers. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565170410445733&id=14123175990643
59  

6 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
 ਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ   ਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ  
Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab Captain Amarinder Singh an 
#APPEAL regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors 
from home in the State of Punjab 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2565268993769208&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=988204734970182&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 CM @capt_amarinder Singh led Punjab Government has promulgated 'The Punjab Good 
Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Ordinance, 2020 in accordance with 
which temporary release of prisoners has been allowed beyond maximum period of 16 
weeks in a calendar year. https://t.co/b2Nl4tqpLO  

2 Government of Punjab appreciates the efforts of the organisers in joining the battle 
against novel #coronavirus #PunjabFightsCorona @PIBChandigarh @thetribunechd 
@HTPunjab https://t.co/58utwbGQr8  

3 About 12,64,713 individuals have been screened in 2019-20 under the Non-
Communicable Diseases Screening Program, out of which approximately 1,94,528 
persons diagnosed with hypertension and all patients immediately put on treatment by 
the Health Department....(1) https://t.co/vXMPJofqFg  

4 8 of 16 Covid+ cops in state discharged after full recovery from hospitals, 
@PunjabPoliceInd continues to scale up its protective & welfare measures for personnel 
on frontline duty, adding 20 district quarantine centres for its personnel in past one 
week.....(1) https://t.co/Z7LxRG8vtA  

5 Punjab Health Minister held virtual meeting with experts on #WorldHypertensionDay, 
organized by Department of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER 
CHD, Strategic Institute of Public Health Education & Research and Global Health 
Advocacy Incubator....(1) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027671472443394?s=19  

6 Despite grave threat posed by pandemic, Punjab Government has successfully managed 
to curb spread of #Corona during country's largest wheat procurement process, which 
has resulted in not a single case of Corona spreading through mandis in state. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262049005489405952?s=19  

7 Advisory on maintaining hygiene and sanitization by the plying goods vehicles & their 
drivers/workers. https://t.co/alUG6Gye2y  

8 Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab @capt_amarinder Singh an 
#APPEAL regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from 
home in the State of Punjab https://t.co/Q8PJIFQ914 
https://twitter.com/CMOPb/status/1262265522365689856?s=19  
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https://t.co/b2Nl4tqpLO
https://t.co/58utwbGQr8
https://t.co/vXMPJofqFg
https://t.co/Z7LxRG8vtA
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027671472443394?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262049005489405952?s=19
https://t.co/alUG6Gye2y
https://t.co/Q8PJIFQ914
https://twitter.com/CMOPb/status/1262265522365689856?s=19


 

9 RT Kudos to @mooofarm for winning the National Startup India Grand Challenge Award 
in e-Commerce solutions category for Dairy Industry. This Agri Startup’s contribution in 
increasing the income of farmers is getting recognition worldwide!@investindia 
@Min_FAHD @CMOPb @startupindia https://t.co/Rb0l6UPOnJ  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 Chief Minister @capt_amarindersingh led Punjab Government has promulgated 'The 
Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Ordinance, 2020 in 
accordance with which temporary release of prisoners has been allowed beyond 
maximum period of 16 weeks in a calendar year. 
https://www.instagram.com/p/CASV38EDslJ/?igshid=cm155titjxsg  

2 Government of Punjab appreciates the efforts of the organisers in joining the battle 
against novel #coronavirus #PunjabFightsCorona @PIBChandigarh @thetribunechd 
@HTPunjab  
https://www.instagram.com/p/CAShpCcDeDv/?igshid=g95igqul6jee 
https://www.instagram.com/p/CAShqtgBOBL/?igshid=1ksbcd93zhzkm  

3 About 12,64,713 individuals have been screened in 2019-20 under the Non-
Communicable Diseases Screening Program, out of which approximately 1,94,528 
persons diagnosed with hypertension and all patients immediately put on treatment by 
the Health Department. State Government is providing the free of cost medicines to the 
patients those are on treatment for hypertension and diabetes as advised by MOs and 
RMOs. https://www.instagram.com/p/CASh2nsDRqB/?igshid=17ub1h549916  

4 8 of 16 Covid+ cops in state discharged after full recovery from hospitals, 
@punjabpoliceind continues to scale up its protective & welfare measures for personnel 
on frontline duty, adding 20 district quarantine centres for its personnel in past one 
week. With this, total number of such quarantine centres for cops, notified by 
Department of Health & Family Welfare, has gone up to 78. 
https://www.instagram.com/p/CASmS_BDk9s/?igshid=sdhe2kba6ash  

5  ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
 ਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ   ਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ...Under the 
dynamic leadership of Chief Minister, Punjab Captain Amarinder Singh an #APPEAL 
regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from home in 
the State of Punjab https://www.instagram.com/p/CAUb-cGJ2Gw/?igshid=5cpj6qipvqe9 

https://www.instagram.com/p/CAUcCPAB_Zu/?igshid=yrmaqc1c8zfd  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 17 ਮਈ, 2020 || #ਕੋਖਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਖਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਖਧਕਾਰਤ ਖਬਆਨ। 

|| May 17, 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/uMRVBQ5RQk4  

https://t.co/Rb0l6UPOnJ
https://www.instagram.com/p/CASV38EDslJ/?igshid=cm155titjxsg
https://www.instagram.com/p/CAShpCcDeDv/?igshid=g95igqul6jee
https://www.instagram.com/p/CAShqtgBOBL/?igshid=1ksbcd93zhzkm
https://www.instagram.com/p/CASh2nsDRqB/?igshid=17ub1h549916
https://www.instagram.com/p/CASmS_BDk9s/?igshid=sdhe2kba6ash
https://www.instagram.com/p/CAUb-cGJ2Gw/?igshid=5cpj6qipvqe9
https://www.instagram.com/p/CAUcCPAB_Zu/?igshid=yrmaqc1c8zfd
https://youtu.be/uMRVBQ5RQk4


 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਨੇ  ਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦ ੇ1,94,528 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਇਲਾਜ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ: ਬਲਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰ ੁੱ ਧ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-
with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/  
About 1,94,528 persons diagnosed with hypertension put on treatment in 2019-20: Balbir 
Singh Sidhu https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-
diagnosed-with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਰਮਿਤ ਰ ਤੋਂ ਪਿਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172590607540284?__tn__=-R 

2  ੋਨੀ ਵੁੱਲੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਰਵਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

2    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੇ  ਾਢੇ ਰਤੰਨ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੇ ਚੈਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172345404231471?__tn__=-R 

3 ਯ ਥ ਕਾਂਗਰ ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ ਪਤਾਲ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ  ਨਮਾਨ 

 ੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ-ਗ ਰਦੇਵ ਰ ੰਘ ਝੀਤਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172344847564860?__tn__=-R 

4 ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ  ੰਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਰ ਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ਧੀ ਰਬਜਾਈ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ : ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/172344257564919?__tn__=-R 

5 ਰਜਲੇ ਰਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਪੌਣ ੇ6 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਢ ੁੱ ਕੀ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ ਲ ਦੀ 85 ਫੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ ਰੀ ਹੋਈ 

76 ਫੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਚ ੁੱ ਕ ਗ ਦਾਮਾਂ ਰਵਚ  ੰਭਾਲੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172343980898280?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੰਰਮਿਤ ਰ ਤੋਂ ਪਿਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262260696277856256 

2  ੋਨੀ ਵੁੱਲੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਰਵਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

2    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੇ  ਾਢੇ ਰਤੰਨ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੇ ਚੈਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001466274803713 

3 ਯ ਥ ਕਾਂਗਰ ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ ਪਤਾਲ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ  ਨਮਾਨ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/05/18/about-194528-persons-diagnosed-with-hypertension-put-on-treatment-in-2019-20-balbir-singh-sidhu/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172590607540284?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172345404231471?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172344847564860?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172344257564919?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/172343980898280?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262260696277856256
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001466274803713


 

 ੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ-ਗ ਰਦੇਵ ਰ ੰਘ ਝੀਤਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001317762879488 

4 ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ  ੰਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਰ ਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ਧੀ ਰਬਜਾਈ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ : ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001119166775298 

5 ਰਜਲੇ ਰਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਪੌਣ ੇ6 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਢ ੁੱ ਕੀ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ ਲ ਦੀ 85 ਫੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ ਰੀ ਹੋਈ 

76 ਫੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਚ ੁੱ ਕ ਗ ਦਾਮਾਂ ਰਵਚ  ੰਭਾਲੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001010156826625 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੰਰਮਿਤ ਰ ਤੋਂ ਪਿਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਦ ੋਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ 

2  ੋਨੀ ਵੁੱਲੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੀ  ੇਵਾ ਰਵਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

2    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੇ  ਾਢੇ ਰਤੰਨ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੇ ਚੈਕ 

3 ਯ ਥ ਕਾਂਗਰ ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹ ਪਤਾਲ ਪਹ ੰ ਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ  ਨਮਾਨ 

 ੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ-ਗ ਰਦੇਵ ਰ ੰਘ ਝੀਤਾ 

4 ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ  ੰਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀਆਂ ਰ ਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 
ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ਧੀ ਰਬਜਾਈ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ : ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

5 ਰਜਲੇ ਰਵਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਿੀਦ ਪੌਣ ੇ6 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨ ੰ  ਢ ੁੱ ਕੀ 
ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ ਲ ਦੀ 85 ਫੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ ਰੀ ਹੋਈ 

76 ਫੀ ਦੀ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚੋਂ ਚ ੁੱ ਕ ਗ ਦਾਮਾਂ ਰਵਚ  ੰਭਾਲੀ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ 
 ਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ   ਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468735433917484/ 
 

2 ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468728980584796/ 
 

3 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468669237257437/ 
 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001317762879488
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001119166775298
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1262001010156826625
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468735433917484/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468728980584796/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468669237257437/


 

4   ਣੋ ਕੀ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵ ਨੀਕ ਦਾ 
  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468364003954627/ 

5 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱਧੀ ਰਬਜਾਈ  ਮੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖੋ ਖਾ  ਰਖਆਲ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468338263957201/ 
 

6 "ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ 

ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾ 

ਸਖਕਆ ਹੈ ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468274803963547/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Under the dynamic leadership of Chief Minister, Punjab @capt_amarinder Singh an 
#APPEAL regarding availing consultation facilities by Government Specialist Doctors from 
home in the State of Punjab 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262265610110672896?s=12 
 

2 All 19 corona patients have been cured in Barnala. One of those expressing his views. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262041604254240768?s=12 
 

3 About 12,64,713 individuals have been screened in 2019-20 under the Non-
Communicable Diseases Screening Program, out of which approximately 1,94,528 
persons diagnosed with hypertension and all patients immediately put on treatment by 
the Health Department 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262002712826253312?s=12 
 

4 "I thank all the Safai Karamcharis across the state for their tireless efforts in ensuring a 
sanitised environment, thereby keeping the people of Punjab protected from novel 
coronavirus", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261992826210000896?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N.  

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ 
 ਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ   ਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ  
 

2 ਢੋਆ ਢ ਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ 

3 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468364003954627/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468338263957201/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/468274803963547/
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262265610110672896?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1262041604254240768?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1262002712826253312?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1261992826210000896?s=12


 

4 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱਧੀ ਰਬਜਾਈ  ਮੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖੋ ਖਾ  ਰਖਆਲ 

 

5   ਣੋ ਕੀ ਕਰਹਣਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵ ਨੀਕ ਦਾ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲਾਾਂ ਨ ੰ 2020-21 ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤ ੇਅਨਏਖਡਡ (ਗ਼ੈਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ) ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ/ਖਪਰੰਸੀਪਲਾਾਂ ਨ ੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਖਲਕ ਇੰਸਟਰਕਸਨ਼ਿ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਖਸਿੱਖਖਆ) ਨੇ 

ਪਿੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685428368666907&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

2 Stress is common, let’s talk about it! 
4104 for 24x7 counseling assistance for mental health.-180-Call on 1800  

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427805333630&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

3 "ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾ ਸਖਕਆ ਹੈ ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
... 
"I thank all the Safai Karamcharis across the state for their tireless efforts in ensuring a 
sanitised environment, thereby keeping the people of Punjab protected from novel 
coronavirus", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427185333692&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

4 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ/ਵਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 
... 
Advisory on maintaining hygiene and sanitization by the plying goods vehicles & their 
drivers/workers. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426692000408&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਖਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਵਿੱਚ ਸਮਾਖਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾਵੇ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426262000451&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ   ਮੇਤ ਪਸ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈ ਲਾ 
ਪਸ  ਪਾਲਣ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨ ਕ ਾਨ ਕਾਰਨ ਪਸ  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਝ 
ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685428368666907&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685428368666907&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427805333630&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427805333630&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427185333692&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685427185333692&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426692000408&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426692000408&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426262000451&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685426262000451&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685424282000649&id=10001599
2495545 

7  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

ਖਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਖਕਸਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਖਸਆ ਖਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜਰ ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਖਨਰਖਵਘਨ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਡੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋ ਖਵਕਸਤ ਏਕੀਖਿਤ ਟੇਲੀਮੇਡੀਸਨਲ 

ਸਖਲਊਸਨ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਨਲਾਇਨ ਓ ਪੀ ਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਮਰੀ਼ਿ ਤਿੱਕ) ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685423575334053&id=10001599
2495545 

8 ਖਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਦਖਸਆ ਹੈ ਖਕ ਡੈਂਟਲ ਕੌਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਖਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 

ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾ਼ਿ ਲਈ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔ਼ਿਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਖਜਆਦਾ ਹੈ। 
 

ਡਾ. ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਸਾਨ ੰ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਮ ਬਰਿੱਸ ਜਰ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685422148667529&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The Punjab Government has advised private schools not to impose any increase 
in school fees in 2020-21 over those charged in 2019-20. In this regard, a letter 
has been written to the Management/ Principals of all the Private Un-Aided 
Schools of the State by DPI (SE). 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262246717467975681 

2 Stress is common, let’s talk about it! 
 
Call on 1800-180-4104 for 24x7 counseling assistance for mental health. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262246003215790083 

3 "I thank all the Safai Karamcharis across the state for their tireless efforts in 
ensuring a sanitised environment, thereby keeping the people of Punjab protected 
from novel coronavirus", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#PunjabFightsCorona 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245793953509376 

4 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ/ਵਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

 
... 
 
Advisory on maintaining hygiene and sanitization by the plying goods vehicles & 
their drivers/workers. 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245270907023360 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਖਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ।  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685424282000649&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685424282000649&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685423575334053&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685423575334053&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685422148667529&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685422148667529&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262246717467975681
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262246003215790083
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245793953509376
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245270907023360


 

 

ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਵਿੱਚ ਸਮਾਖਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾਵੇ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245065591631872/photo/1 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ   ਮੇਤ ਪਸ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈ ਲਾ 
 

ਪਸ  ਪਾਲਣ ਰਵਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈ ਲਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨ ਕ ਾਨ ਕਾਰਨ ਪਸ  ਪਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕ ਝ ਰਾਹਤ 

ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262243594225606657 

7  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜਰ ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਖਨਰਖਵਘਨ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਸੀ ਡੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋ ਖਵਕਸਤ ਏਕੀਖਿਤ ਟੇਲੀਮੇਡੀਸਨਲ ਸਖਲਊਸਨ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਨਲਾਇਨ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੁਰ  

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262243375245213696 

8 ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਖਸਆ ਹੈ ਖਕ  ਕੋਖਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ 

ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ 

ਇਲਾ਼ਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔ਼ਿਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਖਜਆਦਾ ਹੈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262242925200605185 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸਕ ਲਾਾਂ ਨ ੰ 2020-21 ਦੀਆਾਂ ਫੀਸਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤ ੇਅਨਏਖਡਡ (ਗ਼ੈਰ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ) ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕਾਾਂ/ਖਪਰੰਸੀਪਲਾਾਂ ਨ ੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਖਲਕ ਇੰਸਟਰਕਸਨ਼ਿ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਖਸਿੱਖਖਆ) ਨੇ 

ਪਿੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2 Stress is common, let’s talk about it! 
4104 for 24x7 counseling assistance for mental health.-180-Call on 1800  

3 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ/ਵਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

4 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਖਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਵਿੱਚ ਸਮਾਖਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾਵੇ। 

5  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

ਖਸਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਖਕਸਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦਖਸਆ ਖਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜਰ ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ 

ਖਨਰਖਵਘਨ ਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਡੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋ ਖਵਕਸਤ ਏਕੀਖਿਤ ਟੇਲੀਮੇਡੀਸਨਲ 

ਸਖਲਊਸਨ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਆਨਲਾਇਨ ਓ ਪੀ ਡੀ (ਡਾਕਟਰ ਤੋ ਮਰੀ਼ਿ ਤਿੱਕ) ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । 

6 ਖਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਸਬੰਧੀ 

ਦਖਸਆ ਹੈ ਖਕ ਡੈਂਟਲ ਕੌਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਖਵਡ 19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 

ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਦੰਦਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਖਕਹਾ ਖਕ ਦੰਦਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾ਼ਿ ਲਈ 

ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔ਼ਿਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਖਜਆਦਾ ਹੈ। 
 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1262245065591631872/photo/1
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262243594225606657
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262243375245213696
https://twitter.com/adpro_batala/status/1262242925200605185


 

ਡਾ. ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਸਾਨ ੰ ਦੰਦਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋ਼ਿ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਮ ਬਰਿੱਸ ਜਰ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਸਿੱਧੀ ਖਬਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇੰਨਹਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਧਆਨ ਰਿੱਖ।ੋ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2286859541608117/ 

2 ਬਰਠੰਡਾ 
ਕੋਰਵਡ 19 

11 ਹੋਰ ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ , ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਚ ਰਰਹ ਗਏ ਕੇਵਲ 4 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2286944904932914/ 

3 ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾ ਤ  ੰਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਨ ਕਤ ੇ

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287091774918227/ 

4 ਕਰਏਰਟਵ : ਤਣਾਅ ਆਮ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ 1800-180-4104 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287432704884134/ 

5 ਕਰਏਖਟਵ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ ਦੇ ਖਨਰਦੇਸਾਾਂ 'ਤੇ 1,80,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀਆਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਵਾਖਪਸ ਭੇਖਜਆ ਖਗਆ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287544494872955/ 

6 ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਵੋ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287585961535475/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 2 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਨ ੰ  ਅਜਾਈ ਂਨਾ ਗਵਾ ਦੇਈਏ 

ਹੁੱਥ ਜੋੜਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਕ ਇਨਹ ਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਖਆਲ ਰੁੱ ਖੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261965532112314368?s=20  

2  ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਸਿੱਧੀ ਖਬਜਾਈ ਸਮੇਂ ਇੰਨਹਾਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਧਆਨ ਰਿੱਖ।ੋ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261987200302014465?s=20  

3 ਬੀਤੀ ਸਾਮ ਤਿੱਕ ਖ਼ਿਲਾ ਬਖਠੰਡਾ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ’ਚ 9,67,275 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖ਼ਿਲੇ ਦੇ 

ਖਡਪਟੀ ਕਖਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀਖਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਖਸਆ ਖਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖਵਚ ਕੁਿੱਲ 9,69,274 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 

ਪੁਿੱਜੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014127825969153?s=20   

4 ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖਵਚ ਕੁਿੱਲ 9,69,274 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੁਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖਕਸਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਹੁਣ 

ਤਿੱਕ 1687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014233534922752?s=20  

5 ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ 279212 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਿੱਲੋਂ  251820 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵਿੱਲੋਂ  

218743 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਖਨਗਮ ਵਿੱਲੋਂ  147007 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਖਨਗਮ ਵਿੱਲੋਂ  

68848 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਖਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  1645 ਮੀਖਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014316456431616?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2286859541608117/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2286944904932914/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287091774918227/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287432704884134/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287544494872955/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2287585961535475/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261965532112314368?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1261987200302014465?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014127825969153?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014233534922752?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014316456431616?s=20


 

6 ਬਰਠੰਡਾ 
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11 ਹੋਰ ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ , ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਚ ਰਰਹ ਗਏ ਕੇਵਲ 4 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262013496516063233?s=20  

7 ਖ਼ਿਲੇ ਖਵਚ 43 ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਨਮ ਖਨਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਖਰਪੋਰਟਾਾਂ ਪਾਖਜਟਵ ਆਈਆਾਂ ਸਨ। ਇੰਨਾਾਂ ਖਵਚੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 39 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ 

ਘਰਾਾਂ ਨ ੰ ਪਰਤ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਖਸਹਤ ਖਵਭਾਗ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨਾਾਂ ਨ ੰ ਹੋਰ 2 ਹਫਤੇ ਤਿੱਕ ਘਰਾਾਂ ਖਵਚ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਖਵਚ ਰਖਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014785656442880?s=20  

8 ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾਾਂ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਹੁਣ ਖਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਕ ਉਹ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਰਿੱਖਣ। ਬਜਾਰਾਾਂ ਆਖਦ ਖਵਚ ਸਮਾਖਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਖਨਯਮ ਦਾ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰ ਪਖਹਖਣਆ ਜਾਵੇ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014887808708608?s=20  

9 ਕਰਏਖਟਵ : ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ 

ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾ 

ਸਖਕਆ ਹੈ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262049076738170880?s=20  

10 ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾ ਤ  ੰਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਨ ਕਤ ੇ

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262184562349793280?s=20  

11 ਕਰਏਰਟਵ : ਤਣਾਅ ਆਮ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ 1800-180-4104 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262208492183719937?s=20  

12 ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਵੋ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262276812199079939?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਰਠੰਡਾ 
ਕੋਰਵਡ 19 

11 ਹੋਰ ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ , ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਚ ਰਰਹ ਗਏ ਕੇਵਲ 4 

2  

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਖਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਖਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ 

ਖਪੰਡ ਗੁਣੀਆਾਂ ਮਾਜਰਾ (ਫਤਖਹਗੜਹ ਸਾਖਹਬ) ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਖਸੰਘ ਇਲਾਜ ਸਬਧੰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਖਲਆਾਂ 

ਤੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰਖਦਆਾਂ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।  
 
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262013496516063233?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014785656442880?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262014887808708608?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262049076738170880?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262184562349793280?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262208492183719937?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1262276812199079939?s=20


 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622938108434076/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ  ਹ ਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਿਗਟਾਈ 
ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਪਰਤੇ ਰਪੰਡ ਗ ਣੀਆ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੁੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ   
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25370/2020   
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517841809436/  

3 ਡੇਂਗ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ ਡੇਂਗ  ਫਿੀ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਰਆ ਡੇਂਗ  ਦਾ ਇਲਾਜ 
 ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਮ ਫਤ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25348/2020 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517761809444/  

4 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 02 ਲੁੱ ਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 577 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 495 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 
ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਦਇਗੀ ਵਜੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 384 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25350/2020    
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517721809448/  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਲੁੱ ਖਾਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰਮ ਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622252048502682/  

6 ਸ ਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਦਾ਼ਿਲ 16 ਖਵਚੋਂ 8 ਕੋਖਵਡ ਪੁਖਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਖਡਸਚਾਰਜ 

ਕਰ ਖਦਿੱਤਾ ਖਗਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਖਲਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਡਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱਖਖਆ ਅਤ ੇਭਲਾਈ 

ਉਪਰਾਖਲਆਾਂ ਨ ੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਖਆ ਖਗਆ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਖਪਛਲੇ ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਖਵਿੱਚ 20 ਖ਼ਿਲਹ ਾ 

ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਖਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਖਸਆ ਖਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਸਹਤ ਅਤ ੇ

ਪਖਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਖਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਟਰਾਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਖਖਆ 78 ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੱਗੇ ਖਕਹਾ ਖਕ 

14 ਮਈ ਨ ੰ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਦਾ਼ਿਲ 16 ਪੁਖਲਸ ਮਲੁਾ਼ਿਮਾਾਂ ਖਵਿੱਚੋਂ 8 ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅਿੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ 

ਹਨ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968605097693/  

7 ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਾਂ ਅਤ ੇਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਾਂ/ਵਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968491764371/  

8 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹ 
 ਰਕਾਰੀ ਮਾਰਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮ ਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ  ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ   ਰਵਧਾ ਲਈ ਅਪੀਲ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968378431049/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The Cabinet Minister also extended his support to the Hypertension project of PGI CHD 
and SIPHER being run in collaboration with Punjab Government....(2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027673565454336  

2 Punjab Health Minister held virtual meeting with experts on #WorldHypertensionDay, 
organized by Department of Community Medicine and School of Public Health, PGIMER 
CHD, Strategic Institute of Public Health Education & Research and Global Health 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622938108434076/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517841809436/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517761809444/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622517721809448/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622252048502682/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968605097693/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968491764371/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/622968378431049/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027673565454336


 

Advocacy Incubator....(1) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027671472443394  

3 Despite grave threat posed by pandemic, Punjab Government has successfully 
managed to curb spread of #Corona during country's largest wheat procurement 
process, which has resulted in not a single case of Corona spreading through 
mandis in state. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262049005489405952  

4 Advisory on maintaining hygiene and sanitization by the plying goods vehicles & 
their drivers/workers. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262211997162106881  

5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਰਵੁੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਗਆਨ  ਾਗਰ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵੁੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਰਡ ਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ 

ਪਰਤੇ ਰਪੰਡ ਗ ਣੀਆਂ ਮਾਜਰਾ,ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਰ ੰਘ ਇਲਾਜ  ਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਰਲਆਂ ਤੇ 
ਇਕਾਂਤਵਾ   ਬੰਧੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ  ਹ ਲਤਾਂ ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਦਾ ਪਿਗਟਾਵਾ ਕਰਰਦਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ 
ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262248722131324928  

6 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 02 ਲੁੱ ਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 577 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 495 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 
ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਦਇਗੀ ਵਜੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 384 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25350/2020    
 
 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262029012211130370  

7 ਡੇਂਗ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ ਡੇਂਗ  ਫਿੀ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਰਆ ਡੇਂਗ  ਦਾ ਇਲਾਜ 
 ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਮ ਫਤ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25348/2020 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262029259029151746  

8 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ  ਹ ਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਿਗਟਾਈ 
ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਪਰਤੇ ਰਪੰਡ ਗ ਣੀਆ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੁੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ   
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25370/2020   
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262248722131324928  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ  ਹ ਲਤਾਂ ’ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਪਿਗਟਾਈ 
ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਪਰਤੇ ਰਪੰਡ ਗ ਣੀਆ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੁੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ   
 
File No.DIPR- 

2 ਡੇਂਗ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ ਡੇਂਗ  ਫਿੀ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਰਰਆ ਡੇਂਗ  ਦਾ ਇਲਾਜ 
 ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲਾਂ ਰਵੁੱਚ ਮ ਫਤ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25348/2020  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262027671472443394
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262049005489405952
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1262211997162106881
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262248722131324928
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262029012211130370
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262029259029151746
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1262248722131324928


 

3 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ 02 ਲੁੱ ਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 577 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ 02 ਲੁੱ ਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 495 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ 
ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਦਇਗੀ ਵਜੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 384 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ  
 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/1221/2020-DPRO Fatehgarh Sahib I/25350/2020   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Dispatch No   I/25337/2020 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ ਸਟੀ-ਐਕਰਟਵ ਕੇ  16 

44 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਮਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਛ ੁੱ ਟੀ 
 ੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਠਰਹਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਪ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਇਕਾਂਤਵਾ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561207044142267/?app=f
bl 
 

2 Dispatch no I/25295/2020 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਨਾਲ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੈ ੇ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ -ਕ ਸਲਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰਢੁੱਲੋਂ  
 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਹੇਠ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561090940820544/?app=f
bl 
 

3 Dispatch No   
I/25301/2020 

ਰਬਹਾਰ ਦੇ 200 ਮਜਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵ ੇ ਟੇਸਨ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਤੋਂ  ਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸਨਗੰਜ (ਰਬਹਾਰ) ਦੇ  ਟੇਸਨ ਤੁੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਖ਼ਿਲ•ਾ ਅਖਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ  ਖਬਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561126437483661/?app=f
bl 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Dispatch No   I/25337/2020 

 

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ ਸਟੀ-ਐਕਰਟਵ ਕੇ  16 

44 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਮਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਛ ੁੱ ਟੀ 
 ੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਠਰਹਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਪ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਇਕਾਂਤਵਾ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261984776694751235?s=20 
 

2 Dispatch no I/25295/2020 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਨਾਲ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੈ ੇ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ -ਕ ਸਲਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰਢੁੱਲੋਂ  
 

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=WvR9nKcU6vZTnsoyxNIogTor1f4X890o
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561207044142267/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561207044142267/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561090940820544/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561090940820544/?app=fbl
https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=99KeUHS0Y4Gv-JVVvHonWEAmWhZei64j
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561126437483661/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2561126437483661/?app=fbl
https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=WvR9nKcU6vZTnsoyxNIogTor1f4X890o
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261984776694751235?s=20


 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਹੇਠ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261970493319626754?s=20 
 

3 Dispatch No   
I/25301/2020 

ਰਬਹਾਰ ਦੇ 200 ਮਜਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵ ੇ ਟੇਸਨ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਤੋਂ  ਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸਨਗੰਜ (ਰਬਹਾਰ) ਦੇ  ਟੇਸਨ ਤੁੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਖ਼ਿਲ•ਾ ਅਖਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ  ਖਬਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261970484356415490?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ ਸਟੀ-ਐਕਰਟਵ ਕੇ  16 

44 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਹ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਮਲ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਛ ੁੱ ਟੀ 
 ੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਠਰਹਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਪ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਇਕਾਂਤਵਾ  

 

2 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਨਾਲ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੈ ੇ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ -ਕ ਸਲਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰਢੁੱਲੋਂ  
 

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰ ੁੱ ਧੀ ਰਬਜਾਈ ਹੇਠ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 

 

3 ਰਬਹਾਰ ਦੇ 200 ਮਜਦ ਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਵਸੇਸ ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵ ੇ ਟੇਸਨ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ 
ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਤੋਂ  ਪੈਸਲ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰਕਸਨਗੰਜ (ਰਬਹਾਰ) ਦੇ  ਟੇਸਨ ਤੁੱਕ ਜਾਣਗ ੇ

ਖ਼ਿਲ•ਾ ਅਖਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ  ਖਬਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਨ ੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ  
ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ-ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

*ਫ ਲ ਨ ੰ  ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25297/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615357745458797/  

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਾਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਿੇਰਰਤ 

*ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25299/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615358732125365/  

3 ਡੇਂਗ  ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ   ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261970493319626754?s=20
https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=99KeUHS0Y4Gv-JVVvHonWEAmWhZei64j
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1261970484356415490?s=20
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615357745458797/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615358732125365/


 

*ਤੇਜ਼ ਬ ਖਾਰ, ਰ ਰ ਦਰਦ, ਅੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਰਹੁੱ   ੇਰਵੁੱਚ ਦਰਦ ਆਰਦ ਹੋਣ ’ਤ ੇਤ ਰੰਤ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲ 
’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ-ੇਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25304/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615359182125320/  

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਕਰਰਫਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ  
18 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ ਰ - ਰਜਲਹਾ ਅਤੇ  ਸ਼ੈਨ ਜੁੱਜ  
*ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰਰ ੰਗ ਰਾਹੀ ਅਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ   ਣਵਾਈ File No.DIPR-

PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25310/2020 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615360098791895/  

5 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਮੈਖਜਸਟਰੇਟ ਫਾਖ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਅਰਖਵੰਦ ਪਾਲ ਖਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹੇ   ਦੀ ਹਦ ਦ 

ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਖਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616041998723705/  

6 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616178185376753/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਝੋਨੇ ਨ ੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ  
ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ-ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

*ਫ ਲ ਨ ੰ  ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ 
File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25297/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261935005279772672?s=19  

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਾਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਿੇਰਰਤ 

*ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25299/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261935294737072128?s=19  

3 ਡੇਂਗ  ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ   ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

*ਤੇਜ਼ ਬ ਖਾਰ, ਰ ਰ ਦਰਦ, ਅੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਰਹੁੱ   ੇਰਵੁੱਚ ਦਰਦ ਆਰਦ ਹੋਣ ’ਤ ੇਤ ਰੰਤ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲ 
’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ-ੇਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

File No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25304/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261938579116195840?s=19  

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਕਰਰਫਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ  
18 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ ਰ - ਰਜਲਹਾ ਅਤੇ  ਸ਼ੈਨ ਜੁੱਜ  
*ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰਰ ੰਗ ਰਾਹੀ ਅਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ   ਣਵਾਈ  
No.DIPR-PRSS0PRS1(356)/174/2020-DPRO Fazilka I/25310/2020 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262292350975397893?s=19  

5 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਮੈਖਜਸਟਰੇਟ ਫਾਖ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਅਰਖਵੰਦ ਪਾਲ ਖਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹੇ   ਦੀ ਹਦ ਦ 

ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਖਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262211474430164992?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615359182125320/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2615360098791895/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616041998723705/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2616178185376753/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261935005279772672?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261935294737072128?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1261938579116195840?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262292350975397893?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1262211474430164992?s=19


 

6 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262293864422846465?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਝੋਨੇ ਨ ੰ  ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ  
ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ-ਪੀ.ਏ.ਯ . ਮਾਰਹਰ 

*ਫ ਲ ਨ ੰ  ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਦੀ  ੋਧ ਜ਼ਰ ਰੀ 
 

2 ਕੋਰਵਡ 19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਾਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਿੇਰਰਤ 

*ਆਸ਼ਰਮ ’ਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ 

 

3 ਡੇਂਗ  ਦ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ   ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

*ਤੇਜ਼ ਬ ਖਾਰ, ਰ ਰ ਦਰਦ, ਅੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਪਛਲੇ ਰਹੁੱ   ੇਰਵੁੱਚ ਦਰਦ ਆਰਦ ਹੋਣ ’ਤ ੇਤ ਰੰਤ  ਰਕਾਰੀ ਹ ਪਤਾਲ 
’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ-ੇਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਕਰਰਫਊ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ  
18 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ ਰ - ਰਜਲਹਾ ਅਤੇ  ਸ਼ੈਨ ਜੁੱਜ  
*ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰਰ ੰਗ ਰਾਹੀ ਅਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ   ਣਵਾਈ  
 

5 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਮੈਖਜਸਟਰੇਟ ਫਾਖ਼ਿਲਕਾ ਸਰੀ ਅਰਖਵੰਦ ਪਾਲ ਖਸੰਘ ਸੰਧ  ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹੇ   ਦੀ ਹਦ ਦ 

ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਖਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 

7 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ ਝ ਲੇ ਲਾਲ ਕਲੋਨੀ ਰਵਖੇ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 1200 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਹਾਰ ਲਈ ਟਿੇਨ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ, 
ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਇ  ਟਿੇਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 8 ਲੁੱ ਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948575508915127/ 
 

2 10 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾ ਨ ਨੇ 37000 ਰ ਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਾਈਕਲ, ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਪਰਤੇ ਘਰ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948529878919690/ 
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1262293864422846465?s=19
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948575508915127/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948529878919690/


 

3 ਸ਼ਰਰਮਕ ਐਕ ਪਿੇ  ਟਿੇਨ ਤੇ ਰਡਊਟੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨ ਨਗੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੁੱਗਰਵਾਲ  ਰਾਤ ਨ ੰ  ਹ ਪਤਾਲ ਪ ੁੱ ਜੇ,  
ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ ਇੁੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948449238927754/ 
 

4 ਰਕਰਏਰਟਵ: ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਤੋਂ ਰਬਹਾਰ ਲਈ 7 ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948416628931015/ 
 

5 ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਏ ਛੇ ਰਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  24 ਘੰਟੇ ਰਬਜਲੀ  ਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰੀ 
ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ,  ਰਵਧਾਇਕ ਰਪੰਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948395522266459/ 
 

6 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948356188937059/ 
 

7 ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਬਜਾਈ  ਬੰਧੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨ ਕਤੇ  ਬੰਧੀ ਪੋ ਟ  ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948297202276291/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਏ ਛੇ ਰਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  24 ਘੰਟੇ ਰਬਜਲੀ  ਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰੀ 
ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ,  ਰਵਧਾਇਕ ਰਪੰਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1261972473152630784?s=19 
 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1261951112002678785?s=19 
 

3 10 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾ ਨ ਨੇ 37000 ਰ ਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਾਈਕਲ, ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਪਰਤੇ ਘਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262244749815111686?s=19 
 

4 1200 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਹਾਰ ਲਈ ਟਿੇਨ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ, 
ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਇ  ਟਿੇਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 8 ਲੁੱ ਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262245056632598528?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 1200 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ  ਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਹਾਰ ਲਈ ਟਿੇਨ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ, 
ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਇ  ਟਿੇਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 8 ਲੁੱ ਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948449238927754/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948416628931015/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948395522266459/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948356188937059/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/948297202276291/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1261972473152630784?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1261951112002678785?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262244749815111686?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1262245056632598528?s=19


 

2 10 ਪਰਵਾ ੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾ ਨ ਨੇ 37000 ਰ ਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਲੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ  ਾਈਕਲ, ਪੈ ੇ ਲੈ ਕੇ ਖ ਸ਼ੀ-ਖ ਸ਼ੀ ਪਰਤੇ ਘਰ 

3 ਫਲਹਾਂ ਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਰਲ ਟ  ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 

4 ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੁੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੋਏ ਛੇ ਰਪੰਡਾਂ ਨ ੰ  24 ਘੰਟੇ ਰਬਜਲੀ  ਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰੀ 
ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ,  ਰਵਧਾਇਕ ਰਪੰਕੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3445003285725

370&id=100006471981691 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ   ਮੇਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਉਣ ਦਾ 
ਫ਼ੈ ਲਾ-ਰਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3445003285725370&id=1000064
71981691 
 

3 ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਕੇਂਦਰੀ  ਰਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਗਿਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3445003959058636&id=1000064
71981691 
 

4  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3445004849058547&id=1000064
71981691 
 

5 ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਕੌ ਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-

ਰਜਲਾ ਡੈਂਟਲ ਅਫ ਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3445004849058547&id=1000064
71981691 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261987599750778881?s=20 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ   ਮੇਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਉਣ 

ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ-ਰਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261987599750778881?s=20


 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988120385523712?s=20 
 

3 ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਕੇਂਦਰੀ  ਰਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਗਿਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988203449507841?s=20 

4  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988364695343105?s=20 

5 ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਕੌ ਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-

ਰਜਲਾ ਡੈਂਟਲ ਅਫ ਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988545113329664?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਘੋਟ   ਮੇਤ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮ ਫ਼ਤ ਲਾਉਣ 

ਦਾ ਫ਼ੈ ਲਾ-ਰਵਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ 
 

3 ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਕੇਂਦਰੀ  ਰਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਗਿਾਹਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਵੰਡੇ ਗਏ 

4  ੀ ਡੈਕ ਈ  ੰਜੀਵਨੀ ਓ ਪੀ ਡੀ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਮ ਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਲਵੋ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

 

5 ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਕੌ ਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-

ਰਜਲਾ ਡੈਂਟਲ ਅਫ ਰ 

 

6 Rate lists of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 17 May Rate List ( With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707652996704527/ 
 

2 DRDO invites online applications to fill up 157 Vacancies of Scientists Group-B. 
Qualification:- B.Tech+ Valid Gate Score. 
10 Posts of Psychologists, Qualification:- MA- Psychology + UGC Net. 
Last date:-10-07-2020... 
Visit:- www.drdo.gov.in 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707727386697088/ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988120385523712?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988203449507841?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1261988364695343105?s=20
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707652996704527/
http://www.drdo.gov.in/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707727386697088/


 

 

3 I thank all the Safai Karamcharis across the state for their tireless efforts in ensuring a 
sanitised environment, thereby keeping the people of Punjab protected from novel 
coronavirus", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707820996687727/ 
 

4 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 290841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਿੈ  ਨੋਟ ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707927976677029/ 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ  ੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 25 ਨਵੇਂ  ੈਂਪਲ : ਰ ਵਲ 
 ਰਜਨ(ਪਿੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707932463343247/ 

6 Government of Punjab appreciates the efforts of the organisers in joining the battle 
against novel coronavirus 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707933090009851/ 
 

7 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਰ ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਨ ੰ  ਨਾਰਲਆਂ ਦੀ  ਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਦੁੱਤੇ 
ਰਨਰਦੇਸ਼(ਪਿੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707933970009763/ 
 

8 ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ  ੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ : ਅਰੋੜਾ(ਪਿੈ  ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707937610009399/ 
 

9 ਹੁਖਸਆਰਪੁਰ ਖ਼ਿਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 23 ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕੋਖਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਖਰਆਤ ਬਾਹਰਾ 

ਇੰਸਟੀਖਚਊਟ ਹੁਖਸਆਰਪਰੁ ਖਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਖਸਆਰਪੁਰ ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਖਰਹਾਇਸ, ਪੌਸਖਟਕ ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੁਚਿੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਇਆ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707957836674043/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 17 May Rate List (With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261845743792357376?s=19 
 

2  "I thank all the Safai Karamcharis across the state for their tireless efforts in ensuring a 
sanitised environment, thereby keeping the people of Punjab protected from novel 
coronavirus", @capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/CMOPb/status/1261929258588319749?s=19 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707820996687727/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707927976677029/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707932463343247/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707933090009851/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707933970009763/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707937610009399/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/707957836674043/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261845743792357376?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1261929258588319749?s=19


 

3  #Hoshiarpur 
कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने िरस़ातों से पहले नगर बनगम को ऩालों की सफ़ाई के बिए बनिेश 

- कह़ा, ऩालों की सफ़ाई के िौऱान फोटोग्ऱाफी व वीबियोग्ऱाफी को िऩाय़ा ज़ाए यकीनी(फोटो सबहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261998693261225984?s=19 
 

4  #Hoshiarpur 
कोरोऩा प़ाजीबटव मरीजों के संपकक  में आने व़ाले लोगों के बलए गए 25 नए सैंपल: बसबवल सजकन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261999725995229184?s=19 
 

5 @PunjabGovtIndia appreciates the efforts of the organisers in joining the battle against 
novel #coronavirus 
#PunjabFightsCorona  
@PIBChandigarh  
@thetribunechd  
@HTPunjab  
https://twitter.com/CMOPb/status/1261998403459772417?s=19 
 

6  #Hoshiarpur 
कोबवि-19: अि तक 290841 मीबिक टन गेह ं की हुई खरीि 

- बकसी भी तरह की ज़ानक़ारी य़ा बशक़ायत के बलए कंिोल रुम के नंिर 01882-222663 पर बकय़ा ज़ा सकत़ा है संपकक  

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262002374689816576?s=19 
 

7 ਖ਼ਿਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 23 ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕੋਖਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਖਰਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਖਚਊਟ 

ਹੁਖਸਆਰਪੁਰ ਖਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਖ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਖਰਹਾਇਸ, 

ਪੌਸਖਟਕ ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੁਚਿੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਇਆ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262014480793427969?s=19 
 

8 #Hoshiarpur 
कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने नगर बनगम अबिक़ाररयों को 20 जनू से पहले शहर की सिकों व गबलयों के बनम़ाकण क़ायक को पूऱा करने के बिए बनिेश 

- कह़ा, तय समय पर संपन्न बकय़ा ज़ाए क़ायक, गणुवत्त़ा के पक्ष से नहीं बकय़ा ज़ाएग़ा कोई समझौत़ा(फ़ोटो सबहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261998549736263681?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 17 May Rate List ( With Pic) 

2 ਕੋਰਵਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 290841 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਿੈ  ਨੋਟ ) 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ  ੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਏ ਗਏ 25 ਨਵੇਂ  ੈਂਪਲ : ਰ ਵਲ 
 ਰਜਨ(ਪਿੈ  ਨੋਟ) 

4 Government of Punjab appreciates the efforts of the organisers in joining the battle 
against novel coronavirus 

5 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਰ ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਨਗਰ ਰਨਗਮ ਨ ੰ  ਨਾਰਲਆਂ ਦੀ  ਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਦੁੱਤੇ 
ਰਨਰਦੇਸ਼(ਪਿੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261998693261225984?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261999725995229184?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1261998403459772417?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262002374689816576?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1262014480793427969?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1261998549736263681?s=19


 

6 ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆਂ  ੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ : ਅਰੋੜਾ(ਪਿੈ  ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

7 ਹੁਖਸਆਰਪੁਰ ਖ਼ਿਲਹੇ  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ 23 ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਕੋਖਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਖਰਆਤ ਬਾਹਰਾ 

ਇੰਸਟੀਖਚਊਟ ਹੁਖਸਆਰਪਰੁ ਖਵਖੇ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮੇਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਖਸਆਰਪੁਰ ਦੇ 

ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਖਰਹਾਇਸ, ਪੌਸਖਟਕ ਖਾਣੇ ਅਤ ੇਖਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸੁਚਿੱਜੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ 

ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਗਟਾਇਆ(ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 3000 DRY RATION PACKETS IN JALANDHAR TO THE 
NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807887243069636&set=pcb.80788733640
2960&type=3&theater 

2 COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 19445 CHALLANS TO VIOLATORS SINCE IMPOSITION 
OF CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807885399736487&set=pcb.80788589640
3104&type=3&theater 

3 ADMINISTRATION PROVIDES 103107-LITRES MILK, 848-KG CHEESE, 10889-KG CURD, 
19272-LITRES LASSI AND 379-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807882853070075&set=pcb.80788436306
9924&type=3&theater 

4 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 3.25 CRORE SO FAR TO FACILITATE FREE TRAVEL OF 
60,000 MIGRANTS FROM CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807880749736952&set=pcb.80788203307
0157&type=3&theater 

5 JALANDHAR MARCHES FORWARD TO BECOME CORONA VIRUS FREE DISTRICT AS 12 
MORE PATIENTS DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807879239737103&set=pcb.80787957973
7069&type=3&theater 

6 Medical Bulletin by Dr TP Singh . 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/807875923070768/ 

7 Another ShramikExpress left for Sultanpur from Jalandhar railway station today evening. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/807842833074077/ 

8 CAPTAIN GOVERNMENT TO RUN FREE BUSES DAILY FOR MIGRANTS OF 10 DISTRICTS OF 
UP FROM CITY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807830743075286&set=pcb.80783081974
1945&type=3&theater 

9 WITH CAPTAIN GOVERNMENT’S ENDEAVOR TWO MORE TRAINS CHUG FOR 
MUZAFFARPUR AND BARKAKHANA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807829666408727&set=pcb.80782989974
2037&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807887243069636&set=pcb.807887336402960&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807887243069636&set=pcb.807887336402960&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807885399736487&set=pcb.807885896403104&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807885399736487&set=pcb.807885896403104&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807882853070075&set=pcb.807884363069924&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807882853070075&set=pcb.807884363069924&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807880749736952&set=pcb.807882033070157&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807880749736952&set=pcb.807882033070157&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807879239737103&set=pcb.807879579737069&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807879239737103&set=pcb.807879579737069&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/807875923070768/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/807842833074077/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807830743075286&set=pcb.807830819741945&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807830743075286&set=pcb.807830819741945&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807829666408727&set=pcb.807829899742037&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807829666408727&set=pcb.807829899742037&type=3&theater


 

10 Jalandhar administration today discharged 12 more asymptomatic patients from the Civil 
Hospital thereby bringing the total tally of discharged patients from Civil Hospital to 151. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807827106408983&set=pcb.80782715640
8978&type=3&theater 

11 ARREST SEVEN PERSONS BESIDES RECOVERING 225 BOTTLES OF ILLICIT LIQUOR, 81685 
KG LAHAN 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807814586410235&set=pcb.80781467974
3559&type=3&theater 

12 Two more ShramikExpress with 2400 migrants today boarded from the city for 
muzaffarpur (#Bihar) and Barkakhana (#Jharkhand) with the @PunjabGovtIndia led by 
CM @capt_amarinder spending Rs 15.24 lakh for the free travel of migrant 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.807812469743780/807812173
077143/?type=3&theater 

13 Important Orders for Jalandhar. Lockdown-4 Guidelines in Jalandhar. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.80810704304
7656&type=3&theater 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 Medical Bulletin by Dr TP Singh 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262010172958019584 

2 Another Shramik Express left For Sultanpur from Jalandhar railway station 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261992654977540100 

3 Jalandhar administration today discharged 12 more asymptomatic patients from the Civil 
Hospital thereby bringing the total tally of discharged patients from Civil Hospital to 151. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261988314392879105 

4 ARREST SEVEN PERSONS BESIDES RECOVERING 225 BOTTLES OF ILLICIT LIQUOR, 81685 KG 
LAHAN 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261981063363981312 

5 Two More Shramik Express  With 2400 migrants Today boarded from th city for 
Muzaffarpur (Bihar)and barkakhana(Jharkhand)with the punjabgovtindia led by CM capt 
amarinder Spending Rs 15.24 lakh for the free travel of Migrants 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261980219054817281 

6 Important Orders for Jalandhar. Lockdown-4 Guidelines in Jalandhar. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262102703804743680 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807827106408983&set=pcb.807827156408978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807827106408983&set=pcb.807827156408978&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807814586410235&set=pcb.807814679743559&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=807814586410235&set=pcb.807814679743559&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/bihar?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bihar?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jharkhand?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jharkhand?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.807812469743780/807812173077143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.807812469743780/807812173077143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCs2wTj3LVZvom_6IAsDf8c88hoDdFm5UebfQzOtiPqJE3gw8s93-Pc0_SRVyE4NCm2y6K_16Ysgq6_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCs2wTj3LVZvom_6IAsDf8c88hoDdFm5UebfQzOtiPqJE3gw8s93-Pc0_SRVyE4NCm2y6K_16Ysgq6_
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808106846381009&set=pcb.808107043047656&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262010172958019584
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261992654977540100
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261988314392879105
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261981063363981312
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1261980219054817281
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1262102703804743680


 

1 Medical Bulletin by Dr TP Singh 

2 COMMISSIONERATE POLICE ISSUE 19445 CHALLANS TO VIOLATORS SINCE IMPOSITION 
OF CURFEW 

3 ADMINISTRATION PROVIDES 103107-LITRES MILK, 848-KG CHEESE, 10889-KG CURD, 
19272-LITRES LASSI AND 379-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

4 CAPTAIN GOVERNMENT SPENDS RS 3.25 CRORE SO FAR TO FACILITATE FREE TRAVEL 
OF 60,000 MIGRANTS FROM CITY 

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

6 JALANDHAR MARCHES FORWARD TO BECOME CORONA VIRUS FREE DISTRICT AS 12 
MORE PATIENTS DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 

7  JALANDHAR (RURAL) POLICE CRACKDOWNS ON ILLEGAL LIQUOR REGISTERS 14 FIRS, 
ARREST SEVEN PERSONS BESIDES RECOVERING 225 BOTTLES OF ILLICIT LIQUOR, 81685 
KG LAHAN 

8 CAPTAIN GOVERNMENT TO RUN FREE BUSES DAILY FOR MIGRANTS OF 10 DISTRICTS 
OF UP FROM CITY 

9 WITH CAPTAIN GOVERNMENT’S ENDEAVOR TWO MORE TRAINS CHUG FOR 
MUZAFFARPUR AND BARKAKHANA 

10 Rate List of Vegetables 

11 Order Lockdown 31.05.20 

  

YOUTUBE 

SN. Post and Link 

1. 46th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=J8qyioRAWFI 

2. 48th Shramik Express 
https://www.youtube.com/watch?v=y8Qg2e1rQkc 

3. Medical Bulletin by Dr TP Singh 

https://www.youtube.com/watch?v=xnYOnrTt3J8 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਈ- ੰਜੀਵਨੀ ਓ. ਪੀ. ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 

https://www.youtube.com/watch?v=J8qyioRAWFI
https://www.youtube.com/watch?v=y8Qg2e1rQkc
https://www.youtube.com/watch?v=xnYOnrTt3J8


 

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

2 ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ ਲਾਕਡਾੳ  ੂਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵ ਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਪਲਾਈ 

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

3 ਬਲੁੱ ਡ ਪਿੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

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

4 ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 342037 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

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

5 Official Statement Pb. Govt reg. Covid-19 
 
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 ਈ- ੰਜੀਵਨੀ ਓ. ਪੀ. ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 

 

4 ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਨੇ ਲਾਕਡਾੳ  ੂਨ ਦੌਰਾਨ ਰਜ਼ਲੇ ’ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵ ਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਪਲਾਈ 

 

5 ਬਲੁੱ ਡ ਪਿੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 

 

6 ਰਜ਼ਲੇ ਰਵਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 342037 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

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


 

 

7 Official Statement Pb. Govt reg. Covid-19 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 108 PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA TILL DATE: DEPUTY COMMISSIONER 
23 NEW PATIENTS REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072241886152718/?d=n 

2 #ਅ ੀਂ_ਰਜੁੱਤਾਗੇ_ਕੋਰੋਨਾ_ਹਾਰੇਗਾ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3070579056319001/?vh=e&d=n 

3 CAPT AMARINDER SINGH HAS TAKEN HISTORIC DECISIONS FOR PROMOTING INDUSTRY & 
AGRICULTURE: BAWA, DEWAN & GOGI 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072241092819464/?d=n  

4 FUTURE OF PUNJAB BRIGHT IN HANDS OF CAPT AMARINDER SINGH: TIKKA & BINDRA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072240522819521/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Permitted Activities in District #Ludhiana in Non Containment Zones from 
18/05/2020 to 31/05/2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072240522819521/?d=n 

2 In a good news, a total of 108 patients have been declared cured in district 
#Ludhiana. 77 persons have been declared cured yesterday, which includes 62 
from Ludhiana, 9 from Fatehgarh Sahib, 2 from Mohali, while 1 each from 
Hoshiarpur, Moga, Ropar districts and one from Haryana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262177658579718145?s=08 

3 23 new positive cases have been reported in district in yesterday. Out of total new 
patients, 13 are Delhi based RPF personnel, four are from Payal, two from 
Kundanpuri, one from Dharampura, two are #Ludhiana based Railway 
Employees, and one from Guru Nanak Ngr on 33 feet road. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262177662715359232?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 108 PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA TILL DATE: DEPUTY COMMISSIONER 
23 NEW PATIENTS REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS 
(English & Punjabi) 

2 #ਅ ੀਂ_ਰਜੁੱਤਾਗੇ_ਕੋਰੋਨਾ_ਹਾਰੇਗਾ 

3 CAPT AMARINDER SINGH HAS TAKEN HISTORIC DECISIONS FOR PROMOTING INDUSTRY & 
AGRICULTURE: BAWA, DEWAN & GOGI 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072241886152718/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%85%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82_%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A8%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbjR_JfDsQwaZyXrJSxgKxoFOJewsZJ426-CXHlXossDizj1QolNPD9DnsOG8YjR65ZLt0ccsXDtRtZZkQiGYnyQLkjrM5M-NVrxXrNyzPEhpftKjmR82U_nkefJP4R7Up_5EW1jRUOcepl4ItojlxBq6kMJwuBRsIkkJHWy6_iYvB1wtBvSLde17jDtViNcbrBuuKY2G5pVTehWT9ePXXEyzhtWjkQ0X7snfCxpkN4cBNXvaqRuo6VOrZmvH_qaE6jSH6JPAkM0UMXKKTb7yXayUv7oLUFStgeRMAuf19HxQMAC8zJJO_jXQZM7yttsoWF81yzVcRTBs_3fnEanb_uv7SYhObPcORHyNS&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%85%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82_%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A8%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbjR_JfDsQwaZyXrJSxgKxoFOJewsZJ426-CXHlXossDizj1QolNPD9DnsOG8YjR65ZLt0ccsXDtRtZZkQiGYnyQLkjrM5M-NVrxXrNyzPEhpftKjmR82U_nkefJP4R7Up_5EW1jRUOcepl4ItojlxBq6kMJwuBRsIkkJHWy6_iYvB1wtBvSLde17jDtViNcbrBuuKY2G5pVTehWT9ePXXEyzhtWjkQ0X7snfCxpkN4cBNXvaqRuo6VOrZmvH_qaE6jSH6JPAkM0UMXKKTb7yXayUv7oLUFStgeRMAuf19HxQMAC8zJJO_jXQZM7yttsoWF81yzVcRTBs_3fnEanb_uv7SYhObPcORHyNS&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3070579056319001/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072241092819464/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072240522819521/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3072240522819521/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262177658579718145?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1262177662715359232?s=08
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%85%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82_%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A8%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbjR_JfDsQwaZyXrJSxgKxoFOJewsZJ426-CXHlXossDizj1QolNPD9DnsOG8YjR65ZLt0ccsXDtRtZZkQiGYnyQLkjrM5M-NVrxXrNyzPEhpftKjmR82U_nkefJP4R7Up_5EW1jRUOcepl4ItojlxBq6kMJwuBRsIkkJHWy6_iYvB1wtBvSLde17jDtViNcbrBuuKY2G5pVTehWT9ePXXEyzhtWjkQ0X7snfCxpkN4cBNXvaqRuo6VOrZmvH_qaE6jSH6JPAkM0UMXKKTb7yXayUv7oLUFStgeRMAuf19HxQMAC8zJJO_jXQZM7yttsoWF81yzVcRTBs_3fnEanb_uv7SYhObPcORHyNS&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%85%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82_%E0%A8%9C%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A8%BE?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBbjR_JfDsQwaZyXrJSxgKxoFOJewsZJ426-CXHlXossDizj1QolNPD9DnsOG8YjR65ZLt0ccsXDtRtZZkQiGYnyQLkjrM5M-NVrxXrNyzPEhpftKjmR82U_nkefJP4R7Up_5EW1jRUOcepl4ItojlxBq6kMJwuBRsIkkJHWy6_iYvB1wtBvSLde17jDtViNcbrBuuKY2G5pVTehWT9ePXXEyzhtWjkQ0X7snfCxpkN4cBNXvaqRuo6VOrZmvH_qaE6jSH6JPAkM0UMXKKTb7yXayUv7oLUFStgeRMAuf19HxQMAC8zJJO_jXQZM7yttsoWF81yzVcRTBs_3fnEanb_uv7SYhObPcORHyNS&__tn__=%2ANK-R


 

(English & Punjabi)  

4 FUTURE OF PUNJAB BRIGHT IN HANDS OF CAPT AMARINDER SINGH: TIKKA & BINDRA 
(English & Punjabi) 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 6 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੀ ਛ ੁੱ ਟੀ 
-ਹ ਣ ਹ ਪਤਾਲ ਰਵਖੇ 14 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ਼ ਅਧੀਨ 

-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਰਡ ਚਾਰਜ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/676769996434948?__tn__=-R 
 

2 -ਉਦਯੋਰਗਕ ਰ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾਂ ਮਾਨ ਾ ਨੇ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕੀਤੀ 21000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾ ਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡ 

-ਐਨ.ਐ .ਐ . ਦੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾ ਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/676769603101654?__tn__=-R 
 

3 ਰਬਹਾਰ ਦੇ ਕਰਟਹਾਰ, ਖਗਰਰਆ ਅਤੇ ਰਕਸ਼ਨਗੰਜ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ 167 ਪਿਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ ਘਰ  
-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ. ੀ. ਦੀਆਂ 7 ਬੁੱ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ; ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਤੋਂ ਟਿਨੇਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਵਾ ੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ 
ਆਪਣਾ  ਫ਼ਰ 

-ਮਾਨ ਾ  ਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦ ੇ119,  ਰਦ ਲਗੜਹ ਦੇ 37 ਅਤ ੇਬ ਢਲਾਡਾ ਦੇ 11 ਪਿਵਾ ੀ ਹਨ ਸ਼ਾਰਮਲ 

-ਪਿਵਾ ੀਆਂ ਨੇ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾ ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ  
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/676769306435017?__tn__=-R 
 

4 #Mansa In a warm gesture to say #ThankYou, Migrants showering flower petals on ADC 
Gurmeet Singh and other officials as Government of Punjab arranged their return to 
home state Bihar amid #Curfew. On Sunday, 167 migrants left for Bihar from Mansa. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/1129497317408691/?t=0 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #Mansa In a warm gesture to say #ThankYou  
, Migrants showering flower petals on ADC Gurmeet Singh and other officials as 
@PunjabGovtIndia arranged their return to home state Bihar amid #Curfew. On 
Sunday, 167 migrants left for Bihar from Mansa. @kbssidhu1961 
@capt_amarinder 
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1261951225433657345?s=20 
 

2  

3  
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #Mansa In a warm gesture to say #ThankYou  
, Migrants showering flower petals on ADC Gurmeet Singh and other officials as 
@PunjabGovtIndia arranged their return to home state Bihar amid #Curfew. On 
Sunday, 167 migrants left for Bihar from Mansa.  

2 167 migrants leave for Bihar state from Mansa on Sunday. 
They will board train from Ferozepur 

3 Screening and Food Distribution 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 18 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660393950767569 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ lockdown  ਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660356970771267 
 

3 ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ  ਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਹੇਗਾ curfew 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660333274106970 
 

4  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 18 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ 

 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ lockdown  ਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

https://twitter.com/hashtag/Mansa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ThankYou?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ThankYou?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ThankYou?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Curfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Curfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/kbssidhu1961
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660393950767569
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660356970771267
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1660333274106970


 

 
 

3 ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ  ਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਹੇਗਾ curfew 

 
 

Youtube  
 

S.N. Post with link 

1 Cycle rally by District Admin. to promote the use of cycle 
https://youtu.be/SXxhrm9t8_g 
 
 
 

2  

3  

 
 
           
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਮੈਖਜਸਟਰੇਟ ਪਖਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖਮਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਖਟਆਲਾ ਦੀ ਹਦ ਦ 

ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਖਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223314471342398/ 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 8 ਲੁੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 402 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223047508035761/ 

3 Today 17 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223020828038429/ 
 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਤੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 13 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222952848045227/ 
 

5 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਸ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222932634713915/ 
 

6 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 

ਫੁਲਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222931361380709/ 
 

https://youtu.be/SXxhrm9t8_g
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223314471342398/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223047508035761/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1223020828038429/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222952848045227/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222932634713915/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222931361380709/


 

7 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸੋਕ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222929391380906/ 
 

8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਾਖਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤਖਹਤ ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 

ਯ .ਪੀ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪਰੁ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13 ਵੀਂ ਟਰੇਨ ਨ ੰ ਪਖਟਆਲਾ ਨਗਰ ਖਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸੈਨੈਟਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222926204714558/ 
 

9 Temporary release allowed beyond maximum period of 16 weeks 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222890324718146/ 
 

10 ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 150 ਖਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,80,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਖਹ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਖਲਆਾਂ ਨ ੰ ਖਬਨਾਾਂ ਖਕਸੇ ਮੁਸਖਕਲ ਦੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਖਮਲਨਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222842488056263/ 
 

11 Stress is common, let’s talk about it! 
Call on 1800-180-4104 for 24x7 counseling assistance for mental health. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222841718056340/ 
 

12 "ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾ ਸਖਕਆ ਹੈ ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222826884724490/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ @KUMARAMIT_IAS ਵੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
ਪਖਟਆਲਾ ਖਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਸਿੱਤ ਵਜ ੇਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਤ ਵਜ ੇਤਿੱਕ ਕਰਖਫਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਦੁਕਾਨਾਾਂ ਖੁਿੱਲਹਣ ਦਾ ਵੀ 

ਸਖਡਊਲ/ਰੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ #punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262203732445368320?s=19 
 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਤੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 13 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦ ਜੇ 

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਭੇਜੇ @KUMARAMIT_IAS 

-ਯ .ਪੀ. ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪ ਰ-ਜੌਨਪ ਰ ਤੇ ਮੁੱਧਪਿਦੇਸ ਦੇ ਰੀਵਾ ਨ ੰ  ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੇਲਾਂ @PunjabGovtIndia  ਨਗਰ 

ਖਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿੱਡੀ ਨ ੰ ਸੈਨੈਟਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1262031727230418945?s=19 
 

3 ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾ ਰਰਹਾ ਫ ਲ ਚੰਦ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪ ਰ-ਜੌਨਪ ਰ ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ  ਮੇਂ 
@PunjabGovtIndia ਵਿੱਲੋਂ  ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਖਲਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS #punjabfightscorona  

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222929391380906/
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https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1222826884724490/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
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https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/CMOPb
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https://twitter.com/DproPatiala/status/1262016865150406662?s=19 
 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇ ਟੇਸਨ ਤੋਂ ਰਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪ ਰ-ਜੌਨਪ ਰ ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ 

 ਮੇਂ ਇਕ ਯਾਤਰੀ @PunjabGovtIndia ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS #punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262016585373495296?s=19 
 

5 ਪਰਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵ ੇ ਟੇਸਨ ਤੋਂ ਰਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਿਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪ ਰ-ਜੌਨਪ ਰ ਨ ੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ 

 ਮੇਂ ਯਾਤਰੀ ਅਸੋਕ @PunjabGovtIndia ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS #punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262016115678556161?s=19 
 

6 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਸ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS #punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1262015667886264321?s=19 
 

7 @CMOPb @PunjabGovtIndia ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਸਵਿੱਛ ਬਣਾਉਣ 

ਖਵਿੱਚ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਹਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ #COVID__19 ਤੋਂ 

ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਕਰਨ ਖਵਚ ਅਖਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। #PunjabFightsCorona @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1261933172713033728?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਮੈਖਜਸਟਰੇਟ ਪਖਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖਮਤ ਵਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਖਟਆਲਾ ਦੀ ਹਦ ਦ 

ਅੰਦਰ ਲਾਗ  ਕਰਖਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। (ਫੋਟੋ) 

2 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 8 ਲੁੱ ਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 402 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ 
ਆਮਦ (ਫੋਟੋ) 

3 Today 17 May District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
(ਵੀਡੀਓ) 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਤੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 13 ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਲੈਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ  (ਪਿੈ  ਨੋਟ) 

5 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਤੋਸ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

6 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 

ਫੁਲਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ ਖਵਸੇਸ ਰਲੇ ਗਿੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪੁਰ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਸੋਕ 

ਨਾਮ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। (ਵੀਡੀਓ) 
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8 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਜਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ ਵਾਖਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੜੀ ਤਖਹਤ ਪਖਟਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸਨ ਤੋਂ 

ਯ .ਪੀ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ-ਜੌਨਪਰੁ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13 ਵੀਂ ਟਰੇਨ ਨ ੰ ਪਖਟਆਲਾ ਨਗਰ ਖਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਸੈਨੈਟਾਈਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ) 

9 Temporary release allowed beyond maximum period of 16 weeks (ਫੋਟੋ) 

10 ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 150 ਖਵਸੇਸ ਰੇਲ ਗਿੱਡੀਆਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,80,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਾਂ ਨ ੰ 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਾਂ ਖਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸ ਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਖਹ ਰਾਜਾਾਂ ਨ ੰ 

ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਖਲਆਾਂ ਨ ੰ ਖਬਨਾਾਂ ਖਕਸੇ ਮੁਸਖਕਲ ਦੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਪਖਰਵਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਖਮਲਨਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। (ਫੋਟੋ) 

11 Stress is common, let’s talk about it! 

Call on 1800-180-4104 for 24x7 counseling assistance for mental health. (ਫੋਟੋ) 

12 "ਮੈਂ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਸਵਿੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਖਵਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਅਣਥਿੱਕ ਯਤਨਾਾਂ ਲਈ 

ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ, ਖਜਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੰ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਖਖਅਤ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾ ਸਖਕਆ ਹੈ ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਖਰੰਦਰ ਖਸੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ। (ਫੋਟੋ) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 17.05.2020, Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/cfB57UVvBLo 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਚਾਲ   ਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ 21 ਵਾਰਕਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਜ ਰਮਾਨਾ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
471317181794  

2 ਜਾਗਰ ਕ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੇ ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੁੱਖਣ ਰਵੁੱਚ ਪਾਇਆ ਅਰਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
472157181710  

3 ਰਜਲਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕ ਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ  ੰਬੰਧੀ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534
473330514926  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/cfB57UVvBLo
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534471317181794
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https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534473330514926
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/534473330514926


 

1 ਚਾਲ   ਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ 21 ਵਾਰਕਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਜ ਰਮਾਨਾ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  

2 ਜਾਗਰ ਕ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੇ ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੁੱਖਣ ਰਵੁੱਚ ਪਾਇਆ ਅਰਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

3 ਰਜਲਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕ ਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ  ੰਬੰਧੀ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਚਾਲ   ਾਲ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਈ ਤੁੱਕ 21 ਵਾਰਕਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਜ ਰਮਾਨਾ 
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  

2 ਜਾਗਰ ਕ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨੇ ਫ ਲ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ ੁੱ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ 
ਰੁੱਖਣ ਰਵੁੱਚ ਪਾਇਆ ਅਰਹਮ ਯੋਗਦਾਨ 

3 ਰਜਲਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਕ ਲ ਮ ੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਰਟੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ  ੰਬੰਧੀ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਰਟਵ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ 05 ਹੋਈ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 

ਕ ੁੱ ਲ ਕੇ  60 ਰਜ਼ਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱਚੋ ਕਰੋਨਾ  ਰਰਕਵਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 52, ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 
05 ਅਤੇ 01 ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857104608118290&id=289205534908203 

2 29 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੁੱ  ਰਾਹੀ ਬ ਲੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਯ . ਪੀ ਰਵਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
 

2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ   ਰਵਅਕਤੀਆ ਨ ੰ   ਬੁੱ ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857103531451731&id=289205534908203 
 

3  

4  

5  

6  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857104608118290&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=857103531451731&id=289205534908203


 

TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਰਟਵ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ 05 ਹੋਈ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 

ਕ ੁੱ ਲ ਕੇ  60 ਰਜ਼ਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱਚੋ ਕਰੋਨਾ  ਰਰਕਵਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 52, ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 
05 ਅਤੇ 01 ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1262259358743752705?s=19 
 
 

2 29 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੁੱ  ਰਾਹੀ ਬ ਲੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਯ . ਪੀ ਰਵਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
 

2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ   ਰਵਅਕਤੀਆ ਨ ੰ   ਬੁੱ ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ  
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1262026451357970433?s=19 
 
 

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਐਕਰਟਵ ਕੇ ਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ 05 ਹੋਈ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 

ਕ ੁੱ ਲ ਕੇ  60 ਰਜ਼ਨਹ ਾਂ ਰਵੁੱਚੋ ਕਰੋਨਾ  ਰਰਕਵਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 52, ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਰਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ  ੰਰਖਆ 
05 ਅਤੇ 01 ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਤੌ 

 

2 29 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੁੱ  ਰਾਹੀ ਬ ਲੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਯ . ਪੀ ਰਵਖੇ  ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  
 

2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ   ਰਵਅਕਤੀਆ ਨ ੰ   ਬੁੱ ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਰਜਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ  
 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1262259358743752705?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1262026451357970433?s=19


 

1 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਖਹਬ ਖਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਰਖਹ ਰਹੇ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਖਜਲਹ ਾ 

ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਼ਿਾਖਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪੰਡ ਝਾੜੋਂ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੋਖਵੰਦ ਖਸੰਘ ਜੋ 

ਗੁਹਾਟੀ (ਆਸਾਮ) ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਕਖਹ ਰਹੇ ਹਨ ਖਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਕਿੱਲ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਖਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਲਆਾਂਦਾ 

ਖਗਆ ਖਜਥੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਕੋਖਵਡ 19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਖਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ 

ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਉਸ ਨ ੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ ਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ 

ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਖਰੇ-ਵਿੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਤੇ 

ਵਿੱਖਰੇ-ਵਿੱਖਰੇ ਬਾਥਰ ਮ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਖਤੰਨ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਖਵਚ 

ਦਹੀਂ, ਔਖਲਆਾਂ ਦਾ ਮੁਰਿੱਬਾ ਆਖਦ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਖਰਹਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ 

ਰਿੱਖੋ, ਹਿੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪ ਰਾ ਖਧਆਨ ਰਿੱਖਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2659691507609773/?vh=e&d=n 
 

2 ਕਿੱਲ ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਖਵਿੱਚ ਖਜੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਖਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿੱਜ 69 ਨਵੇਂ 

ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2659955110916746/?d=n 
 

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਖਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਖਪੰਡ ਝਾੜੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੋਖਵੰਦ ਖਸੰਘ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ (ਆਸਾਮ) 

ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਉਸ ਨ ੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ ਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262239364395855873?s=12 
 

2 ਕਿੱਲਹ  ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਖਵਿੱਚ ਖਜੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਖਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿੱਜ 69 ਨਵੇਂ 

ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262032696273854466?s=12 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਦੇ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਖਹਬ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਖਪੰਡ ਝਾੜੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੋਖਵੰਦ ਖਸੰਘ ਜੋ ਗੁਹਾਟੀ (ਆਸਾਮ) 

ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਖਕਹਾ ਖਕ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖਵਚ ਉਸ ਨ ੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪ ਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

2 ਕਿੱਲਹ  ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰ ਰ ਖਵਿੱਚ ਖਜੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਖਟਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਿੱਜ 69 ਨਵੇਂ 

ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 

3  

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2659691507609773/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2659955110916746/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262239364395855873?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1262032696273854466?s=12


 

 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539994366717778&id=128209614562924
, Active cases in District further down to 4, DC Girish Dayalan 
(I/25322/2020) 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540036616713553&id=128209614562924
, Amarjit Singh Tikka, Sukhwinder Singh Bindra lauded historic decisions of Chief Minister 
during corona epidemic lockdown 
(I/25341/2020) 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540068803377001&id=128209614562924
, Payments worth Rs 215.20 Crore made till 17th May 
(I/25373/2020) 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1261959431366967296?s=19, Active cases in 
District further down to 4, DC Girish Dayalan 
(I/25322/2020) 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1261987908174532609?s=19, Amarjit Singh 
Tikka, Sukhwinder Singh Bindra lauded historic decisions of Chief Minister during corona 
epidemic lockdown 
(I/25341/2020) 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262006042503700480?s=19, Payments worth 
Rs 215.20 Crore made till 17th May 
(I/25373/2020) 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 Government of Punjab appreciates efforts of organizers in joining battle against covid, 
MUSIC FOR LIFE LIVE COVID AID 

3 CM thanks all the safai karamcharis across the State for their tireless efforts in ensuring a 
sanitized environment 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539994366717778&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=539994366717778&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540036616713553&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540036616713553&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540068803377001&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=540068803377001&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1261959431366967296?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1261987908174532609?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1262006042503700480?s=19


 

S.N. Post with link 

1 Eight mote patients sent to home Isolation from Guru Nanak Mission Hospital Dhahan 
Kleran Isolation Facility. Asked to must undergo seven day home Isolation. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254598574710725&id=73958246954567
4 

2 Asymptomatic patients discharged from Isolation Facilities to be got monitored during 
home Isolation by concerned SDMs, says DC @VinayBublani 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589251378324&id=73958246954567
4 

3 A total of 83 patients discharged from Isolation Facilities of SBS Nagar district today and 
yesterday. Five of them belongs to other districts while 78 to SBS Nagar. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589698044946&id=73958246954567
4 

4 Five More Cases including two of Amritsar District Residents tested positive in SBS Nagar 
Today, this total count reached to six active cases. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254587124711870&id=73958246954567
4 

5 Today 31 More Other State Persons Departed to Patiala for boarding train to Ghazipur 
(UP) by SDM Nawanshahar Jagdish Singh Johal. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254294221407827&id=73958246954567
4 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Eight mote patients sent to home Isolation from Guru Nanak Mission Hospital Dhahan 
Kleran Isolation Facility. Asked to must undergo seven day home Isolation. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262035070757548034?s=19 

2 Asymptomatic patients discharged from Isolation Facilities to be got monitored during 
home Isolation by concerned SDMs, says DC @VinayBublani 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262028373536067586?s=19 

3 A total of 83 patients discharged from Isolation Facilities of SBS Nagar district today and 
yesterday. Five of them belongs to other districts while 78 to SBS Nagar. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262027969419075586?s=19 

4 Five More Cases including two of Amritsar District Residents tested positive in SBS Nagar 
Today, this total count reached to six active cases. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262027472700190720?s=19 

5 Today 31 More Other State Persons Departed to Patiala for boarding train to Ghazipur 
(UP) by SDM Nawanshahar Jagdish Singh Johal.  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1261878039262134272?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254598574710725&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254598574710725&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589251378324&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589251378324&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589698044946&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254589698044946&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254587124711870&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254587124711870&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254294221407827&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1254294221407827&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262035070757548034?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262028373536067586?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262027969419075586?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1262027472700190720?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1261878039262134272?s=19


 

1 Eight mote patients sent to home Isolation from Guru Nanak Mission Hospital Dhahan 
Kleran Isolation Facility. Asked to must undergo seven day home Isolation. 

2 Asymptomatic patients discharged from Isolation Facilities to be got monitored during 
home Isolation by concerned SDMs, says DC @VinayBublani 

3 A total of 83 patients discharged from Isolation Facilities of SBS Nagar district today and 
yesterday. Five of them belongs to other districts while 78 to SBS Nagar. 

4 Five More Cases including two of Amritsar District Residents tested positive in SBS Nagar 
Today, this total count reached to six active cases. 

5 Today 31 More Other State Persons Departed to Patiala for boarding train to Ghazipur 
(UP) by SDM Nawanshahar Jagdish Singh Johal.  

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲਹਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਫ ਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨ  ਾਰ  ਕ ਲਾ ਰਵਚ ਪਹ ੰ ਚਾਈਆ ਗਈਆ ਰਕਤਾਬਾ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2515375272107758/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲਹਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਫ ਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨ  ਾਰ  ਕ ਲਾ ਰਵਚ ਪਹ ੰ ਚਾਈਆ ਗਈਆ ਰਕਤਾਬਾ 
https://twitter.com/DproSri/status/1262036626856804352?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਹਾ ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਅਫ ਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨ  ਾਰ  ਕ ਲਾ ਰਵਚ ਪਹ ੰ ਚਾਈਆ ਗਈਆ ਰਕਤਾਬਾ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 17-05-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344539682406851?d=n&sfns=m
o  

2 ਰਜ਼ਲਹਾ  ਿੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਮ ਕਤੀ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2515375272107758/
https://twitter.com/DproSri/status/1262036626856804352?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344539682406851?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344539682406851?d=n&sfns=mo


 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344681052392714?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 17-05-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1261974558287884288?s=21  

2 ਰਜ਼ਲਹਾ  ਿੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਮ ਕਤੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262218436152713216?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ: 17-05-2020 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ  ਿੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਾਈ ਮ ਕਤੀ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/243815816942419/?t=21 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਪੋਜ਼ਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3177607458938014/31776
04748938285/?type=3&theater 

3 Temporary release allowed beyond maximum period of 16 weeks 
The Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Ordinance, 2020 
promulgated 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3179692
215396205/?type=3&theater 
 

4 ਖਡਪਟੀ ਕਖਮਸਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰਵਾਲ ਵਾਰਡ ਖਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ 

ਟੀਮ ਨ ੰ ਖਵਸੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਖਦਿੱਤੀ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179733988725361/31797
32155392211/?type=3&theater 

5 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋ ਪਰਵਾਸੀ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਖਗਆ । 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344681052392714?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1344681052392714?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1261974558287884288?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1262218436152713216?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/243815816942419/?t=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3177607458938014/3177604748938285/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3177607458938014/3177604748938285/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3179692215396205/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3179692215396205/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179733988725361/3179732155392211/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179733988725361/3179732155392211/?type=3&theater


 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179753975390029/31797
43238724436/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262015279653142528 

2 ਦਫ਼ਤਰ ਰਜ਼ਲਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਅਫ਼ ਰ, ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ 

ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262024759304499202 

3 Temporary release allowed beyond maximum period of 16 weeks 
The Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment 
Ordinance, 2020 promulgated 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262255807371960321 

4 ਖਡਪਟੀ ਕਖਮਸਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰਵਾਲ ਵਾਰਡ ਖਵਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ 

ਟੀਮ ਨ ੰ ਖਵਸੇਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਖਦਿੱਤੀ । 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262261932377030656 
 

5 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋ ਪਰਵਾਸੀ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਖਗਆ । 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262264932797575168 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਪੋਜ਼ਰਟਵ ਪਾਏ ਗਏ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਮ ਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਇ   ਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਰਟਵ ਕੇ  ਨਹੀਂ-ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋ ਪਰਵਾਸੀ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਖਗਆ । 

4 ਖ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋ ਪਰਵਾਸੀ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਬਿੱਸਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਫਰੋ਼ਿਪੁਰ ਰੇਲਵੇ 

ਸਟੇਸਨ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਖਗਆ । 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179753975390029/3179743238724436/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3179753975390029/3179743238724436/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262015279653142528
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262024759304499202
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262255807371960321
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262261932377030656
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1262264932797575168
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