
 

 

 
Date: 02-06-2020     Time: 6.00pm 

 

1. Details of Samples and Cases:- 

 
 

1 Total Samples taken 96329 

2 Total No. of patients tested positive 2342 

3 No. of patients recovered 2017 

4 Active cases 279 

5 No. of Patients on oxygen support 02 

6 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

7 Total Deaths reported 46 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Patients reported positive on 2nd June 2020- 41 

 

District Number of 

cases 

Source of Infection 

outside Punjab 

Local Cases Remarks 

Ludhiana 04 ----- 2 Contacts of 
Positive case. 
2 New Cases. 

----- 

SBS Nagar 01 1 New Case ----- ----- 

Amritsar 02 1 New Case 1 New Case (ILI) ----- 

Sangrur 06 4 New Cases 1 Contact of 

Positive case. 1 
new Case 
(Anganwadi 
Worker) 

----- 

Patiala 01 1 New Case 
(Foreign 
Returned) 

----- ----- 

FG Sahib 01 1 New Case ----- ----- 

Jalandhar 11 3 New Cases 
(Foreign 
Returned) 

8 Contacts of 

positive case 

----- 

Moga 02 2 New Cases ----- ----- 

Kapurthala 02 ----- New cases (Jail 
Inmates) 

----- 

Gurdaspur 02 ----- New cases (Jail 
Inmates) 

----- 

Pathankot 08 1 New Case 

(Foreign 

Returned) 

4 Contact of 
Positive case. 2 
new Cases (Self 
Reported), 1 
new case (ILI) 

----- 

Faridkot 01 New case 
(Foreign 
returned) 

----- ----- 

* 15 positive cases source of infection out of Punjab. 

 

 

On 2nd June 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 recovered- 17 (Hoshiarpur-12, Gurdaspur-05) 

• Number of new deaths reported- 02 (Pathankot & Ludhiana) 

 



 

 

 

 

1. Cumulative Cases:- 

 

S. No. District Total Confirmed 

Cases 

Total Active 

Cases 

Total 

Recovered 

Deaths 

1. Amritsar 388 71 310 7 

2. Jalandhar 256 40 209 7 

3. Ludhiana 200 40 151 9 

4. Tarn Taran 157 4 153 0 

5. Gurdaspur 140 6 131 3 

6. Hoshiarpur 130 13 112 5 

7. Patiala 123 15 106 2 

8. SAS Nagar 113 10 100 3 

9. SBS Nagar 104 3 100 1 

10. Sangrur 102 11 91 0 

11. Ropar 70 10 59 1 

12. Pathankot 69 29 37 3 

13. Muktsar 66 0 66 0 

14. Moga 64 5 59 0 

15. FG Sahib 64 7 57 0 

16. Faridkot 63 2 61 0 

17. Bathinda 49 6 43 0 

18. Ferozepur 46 0 45 1 

19. Fazilka 44 2 42 0 

20. Kapurthala 38 2 33 3 

21. Mansa 32 0 32 0 

22. Barnala 24 3 20 1 

 Total 2342 279 2017 46 

 

 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

 

 

1. LUDHIANA GOLD DACOITY MASTERMIND ARRESTED WITH PUNJAB POLICE UNIFORM, 

FAKE IDs, CHINESE PISTOL ETC. 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ludhiana-gold-dacoity-mastermind-arrested-punjab-police-

uniform-fake-ids-chinese-pistol-etc 

2. CENTRE ACCEPTS CAPT AMARINDER’S PROPOSAL TO CONVERT PUNJAB  

STRETCH OF DELHI-AMRTISAR-KATRA EXPRESSWAY TO GREENFIELD PROJECT 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/centre-accepts-capt-amarinder%E2%80%99s-proposal-

convert-punjab-stretch-delhi-amrtisar-katra 

3. Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister Captain Amarinder 

Singh launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about 

the pandemic. The campaign, which will broaden the ambit of #MissionFateh beyond the 

frontline workers, will bring the people of Punjab into its fold to make the fight against COVID 

a battle of the people, by the people and for the people, said the Chief Minister.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576075709355203&id=141231759906 4359 

 

4. Chief Minister Captain Amarinder Singh has welcomed the decision of the Punjab State 

Electricity Regulatory Commission (PSERC) to reduce the domestic power tariff in spite of the 

revenue gap resulting from the #CovidLockdown, and expressed the hope that the rates would 

be further rationalised, going forward, in the interest of the people.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575764999386274&id=1412317599064359 

 

5. To bail out stage carriage ordinary buses, Punjab CM orders reduction in tax rate 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/transport/ 

 

6. Faced with a huge revenue losses resulting from the Coronavirus pandemic and the prolonged 

lockdown in the state, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh gave the go-ahead to the 

imposition of Covid Cess on liquor with effect from June 1. The move will help the state mop 

an additional revenue of Rs 145 crore in the current fiscal.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575674516061989&id=141231759906 4359 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ludhiana-gold-dacoity-mastermind-arrested-punjab-police-uniform-fake-ids-chinese-pistol-etc
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ludhiana-gold-dacoity-mastermind-arrested-punjab-police-uniform-fake-ids-chinese-pistol-etc
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/centre-accepts-capt-amarinder%E2%80%99s-proposal-convert-punjab-stretch-delhi-amrtisar-katra
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/centre-accepts-capt-amarinder%E2%80%99s-proposal-convert-punjab-stretch-delhi-amrtisar-katra
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575764999386274&id=1412317599064359
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/transport/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: 
SOCIAL MEDIA REPORT FOR JUNE 02, 2020 

(From 2:00 PM 01/06/2020 to 2:00 PM 02/06/2020) 
 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link  

1 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਿਤੀ 

ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤੇ ਕੋਵਵਡ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 

ਵਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਵਿੱਤੀ ਵਰਹੇ ਦੌਰਾਨ 145 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ ਿੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸੂਬੇ ਨੰੂ 26000 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕ ਿੱਲ ਬਜਟ ਮਾਲੀਆ ਅਨ ਮਾਨਾਂ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ 

ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਲਈ ਕ ਿੱਝ ਸਖਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Faced with a huge revenue losses resulting from the Coronavirus pandemic and the 

prolonged lockdown in the state, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh gave 
the go-ahead to the imposition of Covid Cess on liquor with effect from June 1. The move will 
help the state mop an additional revenue of Rs 145 crore in the current fiscal. The state is 
facing a revenue shortfall of Rs. 26000 crore, which is 30% of the total budget revenue 
estimates, for FY 2020-21, necessitating some tough measures to generate additional 
revenue, said the Chief Minister, accepting the recommendation of the Group of Ministers, 
which was constituted on May 12 to examine the matter, to levy Addl. Excise Duty and Addl. 
Assessed Fee on liquor during the current financial year. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575674516061989&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998357160621606&id=631211620669497  

2 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਭਾਰੀ ਵਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਵਦੰਵਦਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹ ਕਮ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਪਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪਰਤੀ 

ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ 2.80 ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.69 ਰ ਪਏ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 30 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਵਬਨਾਂ ਜ਼ ਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਵਆਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

To bail out the Stage Carriage Ordinary Buses that are grappling a major financial 

crisis amid the extended lockdown, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has 
ordered reduction in their tax rate, from Rs. 2.80 to Rs. 2.69 per kilometre, per vehicle, per 
day. The Chief Minister has also directed the Transport Department to allow transport vehicle 
owners to pay tax arrears within one month, by June 30, without penalty and interest. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575730776056363&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998411087282880&id=631211620669497   

3 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

|| 01 June, 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=279546819899038&id=1412317599064359  

4 ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੋਵਵਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਵਬਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ 

https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARBvkKRkdksJmWAGQQ9dU8OTdZ_w0B51-WjXbtpys71enG3o6JZYGgVBrBW8Cda7bvM-KcKY6kZW3KqV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCasGKNyvFQGYk9X-Wc8dOWfNbq0NLMSBqThaQ-jnKAK2-ysqMSg6jd9HNvE3Pqr6vxVJvtCSgOyoMIZm6_YcmRJBPaO7MTFoRziHrfHTqS68KRS6Xork1ipoIk1QYMJIZmGPIuMXPXjUwJ1i6TJjeUkXW_Roaloq5UCVNyMrhEXqgwIWebGDkHM14bRalB9Xk28_uWzifzVUP3Fs9l0Eg_bL5ISjgU4JyHYtfseJCTWNw9AKFqYVCj9e3AzMFwNTyGle5RHQnVxw2kfN4CQNcXILcvWWS52Q3MAUSGFDVAF-yaRJ__lnX7iszSQo8X7kk3NPZl-qIGZoHVMiorJZAU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575674516061989&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998357160621606&id=631211620669497
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARA7Qkiv3FTxEzE6dGVc-dBBG2IIXv49KteJimJ3-pPsSYpsSnabkU3KJRAHaB-ihZErZS85xK-YeHzP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD1fnlHJT_0nJHuH5gsVIr4H48cAt8pSFUJ-yToTT8B1ndZozVFtJYy20OupIOm6Vt07sJvKtTkH6MN8H_v5uMbDkpyxAcmaChbEVKXQkjGMrA-Ew0JEK2Srax2Gwjr44cewxeMHdYThA4mWjtZ20slb_zPBb8567f4hBLe7NTRgOeHoD7O7q2ltagpLAJEYGpDAO0AWGkN4a1BHYlZVRw2m2nbqEEEDudQRRq8FCfnRpCLVqiUZqHUeF2fDXfBkE09KKuQgDCj-67BFOXoj9zBUK98kW8dblFIdsHYpjaB8WIw-JxlLdsmrYqM7LvqsHpxxm0fLC-xCuXgSAjcHULqX9_6
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575730776056363&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998411087282880&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDIEChDHOFERiPXW4ARpR1CBZHsY3x3z9iWwpKJo3LPl2e5OiKrWVV8frl_jDJUGhU_MBKzANSUMNjJESwRUOPIH6FK7u6as-SkGdnyxgK7rpSCI80MHVQyaJR1sbRslE5-Fow9m33zBtIlXilnvrTJPXkdirofMzOOiDoNkF-ktUNygzxAGU6SZen5X6Trnq5wp7iyNeSX8M7VJZMNeQHMWGpEMGnokngxkPelbM-nVT8Xp0U4Sk9C_9ovQzlC9N2rECFH68Znq6pk0Cz6tiHcLkCLJw1RM34Eo7winEUlqrO_Hhl2aRQ4Q1PAEuwU-34fzBwD6csd6-9k2Ix2q18029mSOUdvnWw&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=279546819899038&id=1412317599064359


 

ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਵਗਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰਿੱਿ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਕਿੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਜੰਾਬ 

ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਘਾਟਾ ਝਿੱਲਣਾ ਵਪਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has welcomed the decision of the Punjab State 
Electricity Regulatory Commission (PSERC) to reduce the domestic power tariff in spite of the 
revenue gap resulting from the #CovidLockdown, and expressed the hope that the rates 
would be further rationalised, going forward, in the interest of the people. The Chief Minister 
said while his government had recommended even further reduction in tariff not just for the 
domestic consumers but also for industry, the PSERC had been unable to accommodate the 
state’s request in view of the steep fall in revenue collection. In April alone, the Punjab State 
Power Corporation had suffered losses to the tune of Rs 30 crore a day on account of the 
total shutdown of business and industry. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575764999386274&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998450867278902&id=631211620669497  

5 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 

'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 

ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ 

ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਕਲਾਵੇ ਵਵਿੱਚ ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 

Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister Captain 
Amarinder Singh launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass 
awareness about the pandemic. The campaign, which will broaden the ambit of 
#MissionFateh beyond the frontline workers, will bring the people of Punjab into its fold to 
make the fight against Covid a battle of the people, by the people and for the people, said the 
Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576075709355203&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998747533915902&id=631211620669497  

6 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਦਸਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਤ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹ ਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ COVA ਐਪ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ #ਕੋਵਿਡ_19 

ਦਾ ਜੋਖਮ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖ ਦ ਨੰੂ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

If you notice symptoms of #CoronaVirus, you can contact a doctor immediately for help 
through the #COVA app developed by the Punjab government. Download the COVA app now 
and keep in mind that the risk of #COVID_19 is still high so be sure to follow the guidelines 
and instructions being issued by the government to protect yourself and others from this 
epidemic. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576257219337052&id=1412317599064359  

 
TWITTER 
 

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

1 Chief Minister @capt_amarinder Singh gives nod to #Covid cess on liquor for FY2020-21, to mop 
up ₹145 Cr additional revenue. Accepts recommendations of GoM to levy additional excise duty & 
assessed fee imposed from June 1 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267439298443444228 
https://twitter.com/CMOPb/status/1267439463195717632 
 

2 To bail out the Stage Carriage Ordinary Buses that are grappling a major financial crisis amid the 
extended lockdown, Chief Minister @capt_amarinder Singh has ordered reduction in their tax 
rate, from ₹2.80 to ₹2.69 per kilometer, per vehicle, per day. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267453915785617410 
https://twitter.com/CMOPb/status/1267453848492273665  

https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARDMBhE6XKgRvYflOcdygPVl-1WIxHJKzPlen_zTNwewzihmPWQZTzB6S9ZC3eoOW8-bjYakHRipHQsH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLONoZlbTqy8y8mAcVOuKr-VU2qNjWNkJf4cijg9Bdj2Q_H5K1aUzn9_rzx4rjjDmFSiYGTa45c552zYwzPMWxXW3ekBdpD3n_fK_azx6wumi1CigL86uK4Ao041J2YCFayC54xItuJSMCrBw69oncqqJuP1CDw4PkZnTavolXizRgnn_QR4wawuI8Dhu4JCPAsJH3p8Y61KHJL0AWYMiODSfO3uLBct5omdnEyX1TAUmPr37FXsu4FV_gYdElrueB64K9yWNsyiYQM7DMuOVldU96B5fIyU_M3wYDYidScHkoUeCa9rLi0lZKluxr_-nPgWbGjBSd_KC5VXXqzEJj6dT2
https://www.facebook.com/hashtag/covidlockdown?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCLONoZlbTqy8y8mAcVOuKr-VU2qNjWNkJf4cijg9Bdj2Q_H5K1aUzn9_rzx4rjjDmFSiYGTa45c552zYwzPMWxXW3ekBdpD3n_fK_azx6wumi1CigL86uK4Ao041J2YCFayC54xItuJSMCrBw69oncqqJuP1CDw4PkZnTavolXizRgnn_QR4wawuI8Dhu4JCPAsJH3p8Y61KHJL0AWYMiODSfO3uLBct5omdnEyX1TAUmPr37FXsu4FV_gYdElrueB64K9yWNsyiYQM7DMuOVldU96B5fIyU_M3wYDYidScHkoUeCa9rLi0lZKluxr_-nPgWbGjBSd_KC5VXXqzEJj6dT2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covidlockdown?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCLONoZlbTqy8y8mAcVOuKr-VU2qNjWNkJf4cijg9Bdj2Q_H5K1aUzn9_rzx4rjjDmFSiYGTa45c552zYwzPMWxXW3ekBdpD3n_fK_azx6wumi1CigL86uK4Ao041J2YCFayC54xItuJSMCrBw69oncqqJuP1CDw4PkZnTavolXizRgnn_QR4wawuI8Dhu4JCPAsJH3p8Y61KHJL0AWYMiODSfO3uLBct5omdnEyX1TAUmPr37FXsu4FV_gYdElrueB64K9yWNsyiYQM7DMuOVldU96B5fIyU_M3wYDYidScHkoUeCa9rLi0lZKluxr_-nPgWbGjBSd_KC5VXXqzEJj6dT2&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575764999386274&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998450867278902&id=631211620669497
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARCJTainmg288-R56kLSzcKjdbGH_7TxvWQSnS7AmULXSAquQcz5QWJR_aBPMU0hrjMcUW-8GcGreadG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARCJTainmg288-R56kLSzcKjdbGH_7TxvWQSnS7AmULXSAquQcz5QWJR_aBPMU0hrjMcUW-8GcGreadG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw6bp0Hxh9BpitADlnichsdcWzii1pf-d2l3eXQku1SgK9GHYFJ8S4XTyVfUSiFWtMOM88jk7DATv7DcsfgKbJWts1_xWh2N9aJEzbpsEE_dogRoU4fhOG00w3aV1tFzp2HVszEN9UgFU_2_6_DxyQ-B31-hG37v3VRkvYui9SYTbS7t3zLg9ZgvvCz7GtNKJw4l6WOP2F7itn-FKE3QYliU6HvmtPsYAOvQfYMVHAJ8g2P7KPnmpOZoFIdL2n86dIO2bgmy4po3esWDXV0vSceuUY1aGzs9Crj7JUfB6EmvNTArCl2v02_USLsIVRAn7mWgpJ9SwUMCQoE_MTkGavQnRVsKEaxNXLxw&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576075709355203&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=998747533915902&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5IJ9yviUgXIgfshLjjKTYBOsL04ehe8umjKSK847RwPCMPt1g_bLTMq592lt54chcsZOVaw9h6EkZp135Jv08V0FZPUBYnb0mQuQGaSnAL7NiJKvb9rY0K75eh5BXjLPquMfWtSF7iEuFp4OizMIWlMk5GO4OsF6ZsNjqkxY9tWoFO13BbT6sEPashwAMr-26BeWUSCz70mpHZM1qt03yjfU3meWbI5uOnMgN-Td2K5lzyeVc3FU3MB5_zw2wby6Zj1QnVchm-d4ZG8XMnosxGtB2B_CWtSJso0f03hzrupTJkqt23v5Qbp9HInJv7xqqoGd-Yd9bXe0tLNigP69sIwtM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5IJ9yviUgXIgfshLjjKTYBOsL04ehe8umjKSK847RwPCMPt1g_bLTMq592lt54chcsZOVaw9h6EkZp135Jv08V0FZPUBYnb0mQuQGaSnAL7NiJKvb9rY0K75eh5BXjLPquMfWtSF7iEuFp4OizMIWlMk5GO4OsF6ZsNjqkxY9tWoFO13BbT6sEPashwAMr-26BeWUSCz70mpHZM1qt03yjfU3meWbI5uOnMgN-Td2K5lzyeVc3FU3MB5_zw2wby6Zj1QnVchm-d4ZG8XMnosxGtB2B_CWtSJso0f03hzrupTJkqt23v5Qbp9HInJv7xqqoGd-Yd9bXe0tLNigP69sIwtM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5IJ9yviUgXIgfshLjjKTYBOsL04ehe8umjKSK847RwPCMPt1g_bLTMq592lt54chcsZOVaw9h6EkZp135Jv08V0FZPUBYnb0mQuQGaSnAL7NiJKvb9rY0K75eh5BXjLPquMfWtSF7iEuFp4OizMIWlMk5GO4OsF6ZsNjqkxY9tWoFO13BbT6sEPashwAMr-26BeWUSCz70mpHZM1qt03yjfU3meWbI5uOnMgN-Td2K5lzyeVc3FU3MB5_zw2wby6Zj1QnVchm-d4ZG8XMnosxGtB2B_CWtSJso0f03hzrupTJkqt23v5Qbp9HInJv7xqqoGd-Yd9bXe0tLNigP69sIwtM&__tn__=%2ANK-R
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3 Chief Minister @capt_amarinder Singh welcomed decision of #PSERC to reduce domestic power 
tariff in spite of revenue gap resulting from #CovidLockdown, & expressed hope that rates would 
be further rationalised, going forward, in interest of people. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267460709744472064 
https://twitter.com/CMOPb/status/1267460755974025217  

4 Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister @capt_amarinder Singh 
launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267461500848963584 
https://twitter.com/CMOPb/status/1267461918727553026 

5 Rejecting the paddy MSP hike announced by the central government as totally inadequate, Chief 
Minister @capt_amarinder Singh said the Government of India had failed to address the extreme 
distress faced by the farmers even amid the #CovidCrisis. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267471582311534592 
https://twitter.com/CMOPb/status/1267471189363978241  

6 | June 01 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul 
Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267484044255617024 

7 If you notice symptoms of #CoronaVirus, you can contact a doctor immediately for help through 
the #COVA app developed by the Punjab government. Remember that the risk of #COVID_19 is 
still high so be sure to follow the guidelines and instructions being issued by the government. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267730489156210689 
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1 #ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਦਸਣ ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਵਿਕਸਤ #COVA ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 

ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹ ਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ COVA ਐਪ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਿੱਖੋ ਵਕ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦਾ ਜੋਖਮ 

ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖ ਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਰੋਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

If you notice symptoms of #CoronaVirus, you can contact a doctor immediately for help through 
the #COVA app developed by the Punjab government. Download the COVA app now and keep in 
mind that the risk of #COVID_19 is still high so be sure to follow the guidelines and instructions 
being issued by the government to protect yourself and others from this epidemic. 
https://www.instagram.com/p/CA7PcXJplwq/?utm_source=ig_web_copy_link  

2 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ 

ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਵਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ 

ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘਰੇਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ 

ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵ ੇਵਵਿੱਚ ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 

ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister Captain Amarinder Singh 
launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic. The campaign, which will broaden the ambit of #MissionFateh beyond the frontline 
workers, will bring the people of Punjab into its fold to make the fight against Covid a battle of the 
people, by the people and for the people, said the Chief Minister. 
https://www.instagram.com/tv/CA6oS4MJDuu/?utm_source=ig_web_copy_link  

3 ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪਜੰਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ 

ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਵਬਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ 

ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰੋ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਗੈੂਲੇਟਰੀ 

ਕਵਮਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਵਗਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰਿੱਿ ਸੀ। 

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਕਿੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯਗੋਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪਰੋੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 30 ਕਰੋੜ 
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ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਘਾਟਾ ਝਿੱਲਣਾ ਵਪਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has welcomed the decision of the Punjab State 

Electricity Regulatory Commission (PSERC) to reduce the domestic power tariff in spite of 

the revenue gap resulting from the #CovidLockdown, and expressed the hope that the rates 
would be further rationalised, going forward, in the interest of the people. The Chief Minister said 
while his government had recommended even further reduction in tariff not just for the domestic 
consumers but also for industry, the PSERC had been unable to accommodate the state’s request 
in view of the steep fall in revenue collection. In April alone, the Punjab State Power Corporation 
had suffered losses to the tune of Rs 30 crore a day on account of the total shutdown of business 
and industry. 
https://www.instagram.com/p/CA6oKI0pQ1o/?utm_source=ig_web_copy_link  

4 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਭਾਰੀ ਵਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਜੰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਵਦੰਵਦਆਂ ਪਜੰਾਬ ਦੇ 

ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹ ਕਮ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਪਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪਰਤੀ ਵਕਲੋਮੀਟਰ 

ਟੈਕਸ 2.80 ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.69 ਰ ਪਏ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਸਂਪੋਰਟ ਵਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ 

ਵਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 30 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਵਬਨਾਂ ਜ਼ ਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਵਆਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ 

ਜਾਵੇ। 

To bail out the Stage Carriage Ordinary Buses that are grappling a major financial crisis 

amid the extended lockdown, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered 

reduction in their tax rate, from Rs. 2.80 to Rs. 2.69 per kilometre, per vehicle, per day. 

The Chief Minister has also directed the Transport Department to allow transport vehicle 

owners to pay tax arrears within one month, by June 30, without penalty and interest. 

https://www.instagram.com/p/CA6oIFoJjWh/?utm_source=ig_web_copy_link  
https://www.instagram.com/p/CA6oqdphYwk/?utm_source=ig_web_copy_link  
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S.N. Post with link 

1 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

|| 01 June, 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/NLW1dbLwoLs  
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S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ ‘ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ’ ਨੂੰ  ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ 
ਿਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਸ਼ੁਰ ੂ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/fateh/ 
Punjab CM takes anti-COVID `Mission Fateh’ to the grassroots with launch of month-long 
awareness drive 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/missionfateh/ 

2 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਧਾਰਣ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਿਤ ਵਦੰਵਦਆ ਂਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਤੌੀ ਦ ੇਿੁਕਿ ਕੀਤ ੇ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/trans/ 
To bail out stage carriage ordinary buses, Punjab CM orders reduction in tax rate 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/transport/ 
 

3 ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਿਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦ ੇਬਾਿਜਦੂ ਘਰੇਲੂ ਵਬਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/power-2/ 
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Capt Amarinder Singh welcomes reduction in domestic power tariff despite revenue shortfall 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/ptariff/ 
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1 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਿੋਿੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੇ ਕੱਵਟਆ ਜਾਿਗੇਾ ਚਲਾਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/176839897115355?__tn__=-R 

2 ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕਲੀ ਦੁਕਾਨ ਿੀ ਸਗ ੋਸਾਰਾ 
ਬਜਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ - ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਦਿਾਤੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/176840133781998?__tn__=-R 
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S.N. Post with link 

1 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਿੋਿੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੇ ਕੱਵਟਆ ਜਾਿਗੇਾ ਚਲਾਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1267440037609656320 

2 ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕਲੀ ਦੁਕਾਨ ਿੀ ਸਗੋ ਸਾਰਾ 
ਬਜਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ - ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਦਿਾਤੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1267440256594309120 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਿੋਿੇਗੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੇ ਕੱਵਟਆ ਜਾਿਗੇਾ ਚਲਾਨ 

2 ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਿਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕਲੀ ਦੁਕਾਨ ਿੀ ਸਗੋ ਸਾਰਾ 
ਬਜਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ - ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵਦਿਾਤੀ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/279548079898912/?vh=e&d=n 
 

2 ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476327783158249/?vh=e&d=n 
 

3 ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476586596465701/?d=n 
 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/01/ptariff/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/176839897115355?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/176840133781998?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1267440037609656320
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1267440256594309120
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/279548079898912/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476327783158249/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476586596465701/?d=n


 

4 ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰੌਾਨ ਵਦਨ-ਰਾਤ ਡਟੀ ਿੋਈ ਿ ੈਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਲੀਸ: ਐਸਐਸਪੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476604106463950/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267495091343634432?s=12 
 

2 | June 01 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul 
Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh. 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1267484044255617024?s=12 
 

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh welcomed decision of #PSERC to reduce domestic power 
tariff in spite of revenue gap resulting from #CovidLockdown, & expressed hope that rates would 
be further rationalised, going forward, in interest of people. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1267460709744472064?s=12 
 

4 Taking the state’s battle against #Covid to the grassroots, Chief Minister capt_amarinder Singh has 
launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267674559232212993?s=12 
 

5 ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267680386026475520?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 
 

2 ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-
19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਪਲ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694501691092908&id=100015992495545   

2 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ 

ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਵਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ 

ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘਰੇਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੰੂ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/476604106463950/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267495091343634432?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1267484044255617024?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1267460709744472064?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267674559232212993?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1267680386026475520?s=12
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694501691092908&id=100015992495545


 

ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵ ੇਵਵਿੱਚ ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 

ਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
... 
Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister Captain Amarinder Singh 
launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic. The campaign, which will broaden the ambit of #MissionFateh beyond the frontline 
workers, will bring the people of Punjab into its fold to make the fight against Covid a battle of the 
people, by the people and for the people, said the Chief Minister. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/videos/694904301052647/  

3 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਨਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਅਿੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ 

ਤ ਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ। 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694910624385348&set=a.128331474376602&type=
3&theater   

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਵਿੱਚ ‘ਕੋਵਾ’ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਕੋਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694912277718516&id=100015992495545  

5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੰੂ 500 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤੇ ਿ ਿੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੀ 500 ਰ ਪਏ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 2000 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗਹਾ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 2000 ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਵਸੂਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 3000 ਰ ਪਏ, ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 2000 ਰ ਪਏ ਤੇ ਆਟੋ 

ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੰੂ 500 ਰ ਪਏ ਦਾ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694913611051716&id=100015992495545  

6 ਮਾਤਾ ਸ ਲਿੱਖਣੀ ਜੀ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਵਖੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 

ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 

ਬ ਖਾਰ, ਸ ਿੱਕੀ ਖੰਘ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵਦ ਪਰਤੀਤ ਹ ੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਵਖੇ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਵਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਬਲਕ ਲ ਮ ਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694914537718290&set=a.128331474376602&type=
3&theater  

7 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡ ੇਕਾਰਜ ਦ ੇਿੁਕੰਿਲ ਿੋਣ ’ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 128 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਸਰੇ 

ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਸਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਲਫਵਟਗੰ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
... 
As the curtains came down on Asia’s largest wheat procurement operations in Punjab, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh thanked the farmers, the Arthiyas, labourers and all 
government agencies for successful procurement of a whopping 128 LMT of wheat despite the 
#COVID19 challenge. The Chief Minister also appreciated Food & Civil Supplies Minister Bharat 
Bhushan Ashu for successfully accomplishing the massive task of wheat procurement, besides 
prompt lifting and ensuring timely payment to the farmers for their produce. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915651051512&set=a.128331474376602&type=
3&theater  

https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
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https://www.facebook.com/100015992495545/videos/694904301052647/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694910624385348&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694910624385348&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694912277718516&id=100015992495545
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694913611051716&id=100015992495545
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694914537718290&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694914537718290&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915651051512&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915651051512&set=a.128331474376602&type=3&theater


 

8 ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਹਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 

ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਦਿੱਸੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915964384814&set=a.128331474376602&type=
3&theater  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-
19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਪਲ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267461011239366656  

2 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੰੂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰਦੰਰ ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ 

ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾ ਂਵਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ 

ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267699962340499456  

3 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਅਿੱਗੇ ਤਾਂ 

ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤ ਹਾਡਾ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267702419632209920  

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਵਿੱਚ ‘ਕੋਵਾ’ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਕੋਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ 
  
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267703017714802688  

5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੰੂ 500 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤੇ ਿ ਿੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੀ 500 ਰ ਪਏ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 2000 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267703539477798913  

6 ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਬ ਖਾਰ, ਸ ਿੱਕੀ ਖੰਘ, 

ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵਦ ਪਰਤੀਤ ਹ ੰਦੇ ਹਣੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਵਖੇ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ 

ਵਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267704245513449479  

7 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ 

ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267705280218804226  

8 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡ ੇਕਾਰਜ ਦ ੇਿੁਕੰਿਲ ਿੋਣ ’ਤ ੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 128 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਸਰੇ 

ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ 

ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਸਰੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਲਫਵਟਗੰ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ ਰਾਕ ਤੇ ਵਸਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915964384814&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694915964384814&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267461011239366656
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267699962340499456
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267702419632209920
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267703017714802688
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267703539477798913
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267704245513449479
https://twitter.com/adpro_batala/status/1267705280218804226
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1267704881097216000  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆ ਂਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆ ਂਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-
19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਂਪਲ 

2 Taking the state’s battle against Covid to the grassroots, Chief Minister Captain Amarinder Singh 
launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic. The campaign, which will broaden the ambit of #MissionFateh beyond the frontline 
workers, will bring the people of Punjab into its fold to make the fight against Covid a battle of the 
people, by the people and for the people, said the Chief Minister. (video) 

3 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਨਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਬਮਾਰੀ ਅਿੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ 

ਤ ਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ। 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮ ਵਹੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਕ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਵਿੱਚ ‘ਕੋਵਾ’ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 

ਕੋਰਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ। 

5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ. ਬਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਵਹਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੰੂ 500 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਿਾਂ ਤੇ ਿ ਿੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਵੀ 500 ਰ ਪਏ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 2000 ਰ ਪਏ ਜ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਦ ਕਾਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗਹਾ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 2000 ਰ ਪਏ 

ਦਾ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਵਸੂਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਿੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 3000 ਰ ਪਏ, ਕਾਰ ਮਾਲਕ ਨੰੂ 2000 ਰ ਪਏ ਤੇ ਆਟੋ 

ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੰੂ 500 ਰ ਪਏ ਦਾ ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

6 ਮਾਤਾ ਸ ਲਿੱਖਣੀ ਜੀ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਵਖੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 

ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ. ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 

ਬ ਖਾਰ, ਸ ਿੱਕੀ ਖੰਘ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵਦ ਪਰਤੀਤ ਹ ੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਵਖੇ ਸਿਾਵਪਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਵਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। 

ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਬਲਕ ਲ ਮ ਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

7 As the curtains came down on Asia’s largest wheat procurement operations in Punjab, Chief 
Minister Captain Amarinder Singh thanked the farmers, the Arthiyas, labourers and all 
government agencies for successful procurement of a whopping 128 LMT of wheat despite the 
#COVID19 challenge. The Chief Minister also appreciated Food & Civil Supplies Minister Bharat 
Bhushan Ashu for successfully accomplishing the massive task of wheat procurement, besides 
prompt lifting and ensuring timely payment to the farmers for their produce. 

8 ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕ ਮਾਰ ਭਿੱਲਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੰੂਹ ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 

ਹਿੱਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 

ਵੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ  ਦਿੱਸੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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https://twitter.com/adpro_batala/status/1267704881097216000
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 

1 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297878217172916/ 

2 ਬਵ ੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗ ੂਿੋਣ ਿਾਲੇ ਨਿੇਂ_ਿਕੁਿ   
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297910367169701/ 

3 ਬਵ ੰਡਾ ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆ ਂਦੁਕਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297931247167613/ 

4 || 01 ਜੂਨ, 2020 || ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/279548083232245/ 

5 ਬਵ ੰਡਾ ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297961437164594/ 

6 ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿੱੁਖ_ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ_ਅਿਵਰੰਦਰ_ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਨ_ਫ਼ਤਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298009393826465/ 

7 ਇਿ ਿੈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਅਨੀਸ ਜੌਿਨ, ਜ ੋਵਕ ਬਵ ੰਡਾ ਤੋ. ਪੰਜਾਬ_ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਰਵਹ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਪਰਵਤਆ 

ਹੈ। ਘਰ ਪਹ ੰਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ #ਤਜਰਬੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298332573794147/ 

8 ਕਰਏਵਟਿ : ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ ਗਈ 

ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298349773792427/ 

9 ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਖਤੇਰ ਵਵਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਖ ਿੱਲ ਹੈ।  

ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298376193789785  

10 ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਦੋਪਵਹਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 2 ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ। 

ਮਾਸਕ ਲਾਜਮੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298414387119299/ 

11 ਕੋਵਿਡ- ਜਰੂਰੀ ਸਲਾਿ 

65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ ਰਗ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਂਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਘਰ 

ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298444303782974/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਿਾਿਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨੂੰ  ਿੱਦੇਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਿਿਰ ਵਸੱਵਖਆ ਸੰਸਥਾ ਿਿਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 

ਵਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਬਵ ੰਡਾ ਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਿਿਾਿਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ 
ਅਤੇ ਿੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਯੋਗ ਦਣੇ ਿਾਲੇ ਵਸਿਤ ਕਰਿੀਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂI 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267430044860891136?s=20  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A8%A5%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxyNocLM1XmmxpNZrWC2vEFEzNm28QBrh76gn9x7-ojecLaHMmKwTSLZRnGwjV2dlp_WuEJCqH6xHkioSy8yU3PyLyp1DwSJFYW6KUaJITeJE2_61uTjg_tj17eyew6qOlVI9O7KpDyz4l2E-ZuRUUbVzvnt6FWoqMPYi4RmopZHNTnXkAERVLbLkPqPNic3xEEi3R264hEuam2NRgT82oKHp8l7hkSbWuPQhQsCMtDwjzyH-B4QPv7GEi_s9DekPyzKMNqdFuBPLDTqRTJ0TyTDWLgnQhsQLRX4fK-dn7yDlw4IDiWGeycLFGjSYzuJJUKUdYPMsTHnB_3KKqTy4XvB_1&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297878217172916/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297910367169701/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297931247167613/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkr2ULx5dv_uLDmUbbwBbPqeBRSVGMukCpuLbcdlnNBvjpv1xxi5QVvn2nqhB5nX6Kp-gj5vXlHqbStYREYv8DBcI7zj6IIRxhd6n3rCBPJS-Vm1JKXhtEnbfb4AcYnzHLpjEy8Oc2a-ZdDxiiCyCi3aTt1I8weCTKQX8NtK6-0WMmLcp575w8kzmQTamd21pOmVO0fLG-Ib-sD9jRSXnk8KthySY_VI1lXUzxtRouvGPLZ6T9CJbK-gSV_ZXZaorCH5WKdpjXAQIG4Wq-f5RE2fWvAWmAgyhq0-hWcmwWcGMWbYp0ZPk41UhH_dgYJYFdkmAvdTifwdfO5F7FBRXxD4FdDtvTpyTBDA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCkr2ULx5dv_uLDmUbbwBbPqeBRSVGMukCpuLbcdlnNBvjpv1xxi5QVvn2nqhB5nX6Kp-gj5vXlHqbStYREYv8DBcI7zj6IIRxhd6n3rCBPJS-Vm1JKXhtEnbfb4AcYnzHLpjEy8Oc2a-ZdDxiiCyCi3aTt1I8weCTKQX8NtK6-0WMmLcp575w8kzmQTamd21pOmVO0fLG-Ib-sD9jRSXnk8KthySY_VI1lXUzxtRouvGPLZ6T9CJbK-gSV_ZXZaorCH5WKdpjXAQIG4Wq-f5RE2fWvAWmAgyhq0-hWcmwWcGMWbYp0ZPk41UhH_dgYJYFdkmAvdTifwdfO5F7FBRXxD4FdDtvTpyTBDA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/279548083232245/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2297961437164594/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcIkzo4yydUZTMtd6ftXg8Wg80mV-FWH2U8-slqBiS02MUllsUdUPSFzs8zdR65y8ulLyAhreQJ2bQb4V1BfPUz_6XcfmAIUWPsO6A4uJ4E-CiHEgKa18I08QZz3Vs--TpF9NvICSjYAQZBLTiEMh5GofC8lxRODmuslOxCHiAuBwe8Ew7FaYXFwmoumAkY4_MZno_PMHGuBnWaFNxqEyPLPl_3D3ylgfTf_EpfkMm2iMFXdL-oQjYFrSF30-GF-oSO_ModA0jRnc7aT4T-WDjKbuZktxmsZf5XT7pHX4NrcnUQ-UR69UcXoWsEvn5Um-lAq1asxInwHkXTEnSknU29lnXZTUv1I4dwf_E&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%96_%E0%A8%AE%E0%A9%B0%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcIkzo4yydUZTMtd6ftXg8Wg80mV-FWH2U8-slqBiS02MUllsUdUPSFzs8zdR65y8ulLyAhreQJ2bQb4V1BfPUz_6XcfmAIUWPsO6A4uJ4E-CiHEgKa18I08QZz3Vs--TpF9NvICSjYAQZBLTiEMh5GofC8lxRODmuslOxCHiAuBwe8Ew7FaYXFwmoumAkY4_MZno_PMHGuBnWaFNxqEyPLPl_3D3ylgfTf_EpfkMm2iMFXdL-oQjYFrSF30-GF-oSO_ModA0jRnc7aT4T-WDjKbuZktxmsZf5XT7pHX4NrcnUQ-UR69UcXoWsEvn5Um-lAq1asxInwHkXTEnSknU29lnXZTUv1I4dwf_E&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%88%E0%A8%AA%E0%A8%9F%E0%A8%A8_%E0%A8%85%E0%A8%AE%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%B0_%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcIkzo4yydUZTMtd6ftXg8Wg80mV-FWH2U8-slqBiS02MUllsUdUPSFzs8zdR65y8ulLyAhreQJ2bQb4V1BfPUz_6XcfmAIUWPsO6A4uJ4E-CiHEgKa18I08QZz3Vs--TpF9NvICSjYAQZBLTiEMh5GofC8lxRODmuslOxCHiAuBwe8Ew7FaYXFwmoumAkY4_MZno_PMHGuBnWaFNxqEyPLPl_3D3ylgfTf_EpfkMm2iMFXdL-oQjYFrSF30-GF-oSO_ModA0jRnc7aT4T-WDjKbuZktxmsZf5XT7pHX4NrcnUQ-UR69UcXoWsEvn5Um-lAq1asxInwHkXTEnSknU29lnXZTUv1I4dwf_E&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8_%E0%A8%AB%E0%A8%BC%E0%A8%A4%E0%A8%B9%E0%A8%BF?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAcIkzo4yydUZTMtd6ftXg8Wg80mV-FWH2U8-slqBiS02MUllsUdUPSFzs8zdR65y8ulLyAhreQJ2bQb4V1BfPUz_6XcfmAIUWPsO6A4uJ4E-CiHEgKa18I08QZz3Vs--TpF9NvICSjYAQZBLTiEMh5GofC8lxRODmuslOxCHiAuBwe8Ew7FaYXFwmoumAkY4_MZno_PMHGuBnWaFNxqEyPLPl_3D3ylgfTf_EpfkMm2iMFXdL-oQjYFrSF30-GF-oSO_ModA0jRnc7aT4T-WDjKbuZktxmsZf5XT7pHX4NrcnUQ-UR69UcXoWsEvn5Um-lAq1asxInwHkXTEnSknU29lnXZTUv1I4dwf_E&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298009393826465/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%87%E0%A8%B0%E0%A8%B2%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHWcH4tOVfOvKFxORrFIQPE92ZXsvt2aF_OOPfoXvfmeNeCWe7oW9jJhQloaS10q4fZWkYOvTISM6cYLckNVWk58UuRC_TTscbGcO0qNNk0pxDRJLDBN03D9p1FDnuvR9pu4ZeychYpVZWLbArB3RRXNLb1rijtdffOPVp3KMwBBIo7Ngn_RintwgMlIdbU3L61RiOnkOXJ9y_cqJF1uknNPYdddy4PICLR55rpEe5xju0wdEaTfoX2R8KNhomzPIWq-V09zqFfqaU8o3r2G9ObJStOcoSSynDqfLO81jYht-h425BiDLAHZ9z8GPLAaA5cwOmksTSbnWIpOUU9NMAmX79ItVZVCC5wu6K&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHWcH4tOVfOvKFxORrFIQPE92ZXsvt2aF_OOPfoXvfmeNeCWe7oW9jJhQloaS10q4fZWkYOvTISM6cYLckNVWk58UuRC_TTscbGcO0qNNk0pxDRJLDBN03D9p1FDnuvR9pu4ZeychYpVZWLbArB3RRXNLb1rijtdffOPVp3KMwBBIo7Ngn_RintwgMlIdbU3L61RiOnkOXJ9y_cqJF1uknNPYdddy4PICLR55rpEe5xju0wdEaTfoX2R8KNhomzPIWq-V09zqFfqaU8o3r2G9ObJStOcoSSynDqfLO81jYht-h425BiDLAHZ9z8GPLAaA5cwOmksTSbnWIpOUU9NMAmX79ItVZVCC5wu6K&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC_%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHWcH4tOVfOvKFxORrFIQPE92ZXsvt2aF_OOPfoXvfmeNeCWe7oW9jJhQloaS10q4fZWkYOvTISM6cYLckNVWk58UuRC_TTscbGcO0qNNk0pxDRJLDBN03D9p1FDnuvR9pu4ZeychYpVZWLbArB3RRXNLb1rijtdffOPVp3KMwBBIo7Ngn_RintwgMlIdbU3L61RiOnkOXJ9y_cqJF1uknNPYdddy4PICLR55rpEe5xju0wdEaTfoX2R8KNhomzPIWq-V09zqFfqaU8o3r2G9ObJStOcoSSynDqfLO81jYht-h425BiDLAHZ9z8GPLAaA5cwOmksTSbnWIpOUU9NMAmX79ItVZVCC5wu6K&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%A4%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHWcH4tOVfOvKFxORrFIQPE92ZXsvt2aF_OOPfoXvfmeNeCWe7oW9jJhQloaS10q4fZWkYOvTISM6cYLckNVWk58UuRC_TTscbGcO0qNNk0pxDRJLDBN03D9p1FDnuvR9pu4ZeychYpVZWLbArB3RRXNLb1rijtdffOPVp3KMwBBIo7Ngn_RintwgMlIdbU3L61RiOnkOXJ9y_cqJF1uknNPYdddy4PICLR55rpEe5xju0wdEaTfoX2R8KNhomzPIWq-V09zqFfqaU8o3r2G9ObJStOcoSSynDqfLO81jYht-h425BiDLAHZ9z8GPLAaA5cwOmksTSbnWIpOUU9NMAmX79ItVZVCC5wu6K&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%A4%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHWcH4tOVfOvKFxORrFIQPE92ZXsvt2aF_OOPfoXvfmeNeCWe7oW9jJhQloaS10q4fZWkYOvTISM6cYLckNVWk58UuRC_TTscbGcO0qNNk0pxDRJLDBN03D9p1FDnuvR9pu4ZeychYpVZWLbArB3RRXNLb1rijtdffOPVp3KMwBBIo7Ngn_RintwgMlIdbU3L61RiOnkOXJ9y_cqJF1uknNPYdddy4PICLR55rpEe5xju0wdEaTfoX2R8KNhomzPIWq-V09zqFfqaU8o3r2G9ObJStOcoSSynDqfLO81jYht-h425BiDLAHZ9z8GPLAaA5cwOmksTSbnWIpOUU9NMAmX79ItVZVCC5wu6K&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298332573794147/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298349773792427/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298376193789785
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298414387119299/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2298444303782974/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267430044860891136?s=20


 

2 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਬਵਠੰਡਾ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਵਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ  ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਸ ਰਿੱਵਖਆ ਸਮਾਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਿਾ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ  

ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267430415876399104?s=20  

3 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ_ਲਈ  

ਸੇ਼ਅਰ_ਪਲੀਜ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267477592917135362?s=20  

4 ਬਵ ੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਨਿੇਂ_ਿਕੁਿ   

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498740312674304?s=20  

5 ਬਵ ੰਡਾ ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498792229785600?s=20  

6 || 01 ਜੂਨ, 2020 || ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498933728808963?s=20  

7 ਬਵ ੰਡਾ ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267499084530712581?s=20  

8 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267699891473575936?s=20  

9 ਕਰਏਵਟਿ : ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ 

ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ ਕੋਵਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ ਗਈ 

ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267707830154518528?s=20  

10 ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਸ਼ਵਹਰੀ ਅਤੇ ਵਦਹਾਤੀ ਖਤੇਰ ਵਵਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰੂ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਖ ਿੱਲ ਹੈ।  

ਵਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267707905916231690?s=20  

11 ਅਨਲਾਕ 1.0 

ਦੋਪਵਹਆ ਵਾਹਨ ਤੇ 2 ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ। 

ਮਾਸਕ ਲਾਜਮੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267720899656114178?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਵ ੰਡਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਨਿੇਂ_ਿਕੁਿ 

2  

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267430415876399104?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267477592917135362?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498740312674304?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498792229785600?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267498933728808963?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267499084530712581?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267699891473575936?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267707830154518528?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267707905916231690?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1267720899656114178?s=20


 

1  ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਿੋੜ ਤੋਂ ਭਰੈੋਂਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰੀਵਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਿ 
ਕਰਿਾਇਆ ਸੁ਼ਰ ੂ

ਭੈਰੋਂਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਵਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਿੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਿੁੰਦੀ ਿੋਈ 
ਚਾਿਲਾ ਚੌਕ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਚਿੁੰ  ਿਾਰਗੀ (50 ਫੁੱ ਟ ਚੌੜੀ) 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਾ ਰਿੀ ਿ ੈਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਨਾਗਰਾ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632087194185834/ 

2 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂ’ਚ ਆਈ ਕਰੀਬ 02 ਲੱਖ 22 ਿਜ਼ਾਰ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ 

ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਖੁਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086307519256/  

3 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀਮਤੀ ਅਵੰਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗਿੱਲ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 09.00 

ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05.00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ(ਵਸਵਾਏ ਜਰੂਰੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ I ਇਹ 

ਹ ਕਮ ਵਮਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ।  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086254185928/  

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਤਵਿਗੜਹ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤ ੇਸਟਾਫ ਨੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਰਨੋਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 83 ਿਜ਼ਾਰ 
500 ਰੁਪਏ ਵਦੱਤ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਿਰੇਕ ਿਰਗ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵਿਯੋਗ ਦਣੇ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਸੱਦਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਰਤ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086190852601/  

5 Watch Live Covid 19 bulletin 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=279548109898909&ref=watch_permalink 

6 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਭਾਰੀ ਵਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਬਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਵਦੰਵਦਆਂ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹ ਕਮ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਪਰਤੀ ਵਾਹਨ ਪਰਤੀ 

ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਟੈਕਸ 2.80 ਰ ਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.69 ਰ ਪਏ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ 30 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਵਬਨਾਂ ਜ਼ ਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਵਆਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576071809355593/
?type=3&theater  

7 ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੋਵਵਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਵਬਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿੱਤਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 

ਵਕਹਾ ਵਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ 

ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਵਗਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰਿੱਿ ਸੀ। ਉਨਹਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਕਿੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਜੰਾਬ 

ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 30 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਵਦਨ ਘਾਟਾ ਝਿੱਲਣਾ ਵਪਆ।  

https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576073262688
781/?type=3&theater  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 We have decided to levy additional Excise Duty & Assessed Fee in lieu of Covid Cess on liquor with 
effect from 1 June 2020. These would range from INR 2 to INR 50 depending on type and size of 
the item sold. The amount collected will be utilised for #Covid19 related expenditure.    
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1267417184852013057  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632087194185834/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086307519256/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086254185928/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/632086190852601/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=279548109898909&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576071809355593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576071809355593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576073262688781/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1429146907381428/2576073262688781/?type=3&theater
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1267417184852013057


 

2 Disappointed by the paltry Rs. 53 hike in Paddy MSP announced by Centre. How will the distressed 
farmers cope with increased input costs in these trying times of #Covid19? Urge PM 
@NarendraModi Ji to review this decision & also announce a bonus for not burning paddy stubble. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1267479767294414848  

3 Taking the state’s battle against #Covid to the grassroots, Chief Minister @capt_amarinder Singh 
has launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass awareness about the 
pandemic. https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267461791350697987  

4 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂ’ਚ ਆਈ ਕਰੀਬ 02 ਲੱਖ 22 ਿਜ਼ਾਰ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦੀ 
ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ424 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267640069143138304  

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਤਵਿਗੜਹ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 83 ਿਜ਼ਾਰ 500 

ਰੁਪਏ ਵਦੱਤੇ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਿਰੇਕ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਸੱਦਾ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰਰੇਤ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267639518166790145  

6 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀਮਤੀ ਅਵੰਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗਿੱਲ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 09.00 

ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05.00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ(ਵਸਵਾਏ ਜਰੂਰੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ I ਇਹ 

ਹ ਕਮ ਵਮਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ। 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267721444525395968  

7 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰਪੂ ਿੋੜ ਤੋਂ ਭਰੈੋਂਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰੀਵਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਿ 
ਕਰਿਾਇਆ ਸੁ਼ਰ ੂ

ਭੈਰੋਂਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਵਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਿੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਿੁੰਦੀ ਿੋਈ 
ਚਾਿਲਾ ਚੌਕ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਚਿੁੰ  ਿਾਰਗੀ (50 ਫੁੱ ਟ ਚੌੜੀ) 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਾ ਰਿੀ ਿ ੈਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਨਾਗਰਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267721958633824256  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਿੋੜ ਤੋਂ ਭੈਰੋਂਪਰੁ ਬਾਈਪਾਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪਰੀਵਿਕਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਿ 
ਕਰਿਾਇਆ ਸੁ਼ਰ ੂ

ਭੈਰੋਂਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਗੁਰਦਆੁਰਾ ਸਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਵਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਿੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਿੁੰਦੀ ਿੋਈ 
ਚਾਿਲਾ ਚੌਕ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਚਿੁੰ  ਿਾਰਗੀ (50 ਫੁੱ ਟ ਚੌੜੀ) 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਿਾ ਰਿੀ ਿ ੈਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ : ਨਾਗਰਾ  

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀਮਤੀ ਅਵੰਮਰਤ ਕੌਰ ਵਗਿੱਲ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਰੋੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ 09.00 

ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 05.00 ਵਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ(ਵਸਵਾਏ ਜਰੂਰੀ/ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ I ਇਹ 

ਹ ਕਮ ਵਮਤੀ 30 ਜੂਨ 2020 ਤਿੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਤਵਿਗੜਹ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਵਨਆਂਇਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 83 ਿਜ਼ਾਰ 500 

ਰੁਪਏ ਵਦੱਤੇ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਿਰੇਕ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਵਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਸੱਦਾ 
 

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰਰੇਤ  

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1267479767294414848
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267461791350697987
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267640069143138304
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267639518166790145
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267721444525395968
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1267721958633824256


 

4 ਵ ਜਲਹੇ ਦੀਆ ਂਿੰਡੀਆ ਂ’ਚ ਆਈ ਕਰੀਬ 02 ਲੱਖ 22 ਿਜ਼ਾਰ ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ 100 ਫੀਸਦ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦੀ 
ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਜੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ424 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਿੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ   

5 Daily Covid-19 Report  

6 Share mission  Fateh VIDEO  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Taking the state’s battle against #Covid to the grassroots, Chief Minister capt_amarinder 
Singh has launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass 
awareness about the pandemic. 
 

2 ਵਸਿਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ- ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਿਾਰ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2572752992987672/?app=fbl 
 

3 ਵਜਲ•ਾਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਿਨਜੂਰੀਆਂ 
ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿਾਂਗ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 

ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2572751716321133/?app=fbl 
 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟ ਵਿਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਿ  

ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ” ਕੋਵਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ ਗਈ 

ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ । “ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ , ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ 

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਦਰੜਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ । ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ' ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਇਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣੇ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ - ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ 

ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ ਭਾਅ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਵਨਆਂ ਵਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦੀ ਚੜਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਮ ਸ਼ਕਲ ਵਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ ।  

ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ  

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ - 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਰਹੋ ,ਤੰਦਰ ਸਤ ਰਹੋ ,ਹਿੱਿ ਧੋਵੋ ,ਮਾਸਕ ਪਾਉ ,ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖ।ੋ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2573317506264554/?d=n 
 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟ ਵਿਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਿ 

"ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ” ਕੋਵਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ 

ਗਈ ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ । “ 

ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2573335329596105/?vh=e&d=n 
 

https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2572752992987672/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2572751716321133/?app=fbl
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2573317506264554/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2573335329596105/?vh=e&d=n


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Taking the state’s battle against #Covid to the grassroots, Chief Minister capt_amarinder 
Singh has launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass 
awareness about the pandemic. 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267693998451429376?s=20 
 

2 ਵਸਿਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ- ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਿਾਰ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267420535291408384?s=20 
 

3 ਵਜਲ•ਾਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਿਨਜੂਰੀਆਂ 
ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿਾਂਗ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 

ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267416830479491072?s=20 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟ ਵਿਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਿ  

ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ” ਕੋਵਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ ਗਈ 

ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ । “ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ , ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ 

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਦਰੜਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ । ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ' ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਇਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣੇ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ - ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ 

ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ ਭਾਅ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਵਨਆਂ ਵਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦੀ ਚੜਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਮ ਸ਼ਕਲ ਵਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ ।  

ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ  

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ - 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਰਹੋ ,ਤੰਦਰ ਸਤ ਰਹੋ ,ਹਿੱਿ ਧੋਵੋ ,ਮਾਸਕ ਪਾਉ ,ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖ।ੋ 

 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267694068437602304?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Taking the state’s battle against #Covid to the grassroots, Chief Minister capt_amarinder 
Singh has launched a month-long drive, as part of #MissionFateh, to spread mass 
awareness about the pandemic. 
 

2 ਵਸਿਤ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ- ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਿਾਰ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ 127 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸੈਂਪਲ 

 

3 ਵਜਲ•ਾਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਿਨਜੂਰੀਆਂ 
ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿਾਂਗ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 

ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਖੋਲਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267693998451429376?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267420535291408384?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267416830479491072?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1267694068437602304?s=20
https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/MissionFateh?src=hashtag_click


 

 

4 ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਟ ਵਿਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਿ  

ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ” ਕੋਵਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਜੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਵਵਿੱਢੀ ਗਈ 

ਮ ਵਹੰਮ ਹੈ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ , ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ । “ ਵਮਸ਼ਨ ਫ਼ਵਤਹ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ , ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ 

ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਦਰੜਤਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ । ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ' ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਾਰੇ 

ਇਹਵਤਆਤ ਵਰਤਣੇ , ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨ - ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣਾ 

ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ ਭਾਅ ਹੈ । ਇਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਵਨਆਂ ਵਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 

ਦੀ ਚੜਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਮ ਸ਼ਕਲ ਵਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰੇਗੀ ।  

ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ  

ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਰੁੱ ਧ ਜੰਗ - 

ਸ ਰਿੱਵਖਅਤ ਰਹੋ ,ਤੰਦਰ ਸਤ ਰਹੋ ,ਹਿੱਿ ਧੋਵੋ ,ਮਾਸਕ ਪਾਉ ,ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖ।ੋ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇ 
ਸਿਰੱਥ ਬਣੇ 33 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇਂ 
*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 459 ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੈ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਲਗਭਗ 6.35 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਕਰਜ਼ੇ ਿਨਜ਼ੂਰ-ਸੰਧ ੂ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628673784127193/  

2 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2629378087390096/  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖ ੇਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2629430500718188/  

4 ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ 
* ਿਾਸਕ ਪਵਿਨਣ ਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ ਵਸਿਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਿ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿੇਗਾ ਲਾਗੂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628674167460488/?d=n  

5 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ 25 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

*ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਦੀ ਿੁਵਿੰਿ ਨੰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ 
*ਵਕਸੇ ਿੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੰੂ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾਂ ਨਿੀ ਰਵਿਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628700107457894/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628673784127193/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2629378087390096/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2629430500718188/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628674167460488/?d=n
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2628700107457894/?d=n


 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇ 
ਸਿਰੱਥ ਬਣੇ 33 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇਂ 
*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 459 ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੈ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਲਗਭਗ 6.35 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਕਰਜ਼ੇ ਿਨਜ਼ੂਰ-ਸੰਧ ੂ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1267406472637546500?s=19  

2 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267496707794898944?s=19  

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖ ੇਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1267723557280403457?s=19  

4 ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ 
* ਿਾਸਕ ਪਵਿਨਣ ਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ ਵਸਿਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
*ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਿ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿੇਗਾ ਲਾਗੂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1267406715911311360?s=19  

5 ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 1 ਲੱਖ 25 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

*ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਣ ਦੀ ਿੁਵਿੰਿ ਨੰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ 
*ਵਕਸੇ ਿੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੰੂ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਿਾਂਝਾਂ ਨਿੀ ਰਵਿਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267427682314334208?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਾਿੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਿੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇ 
ਸਿਰੱਥ ਬਣੇ 33 ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਨਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੋਂਪੇਂ 
*ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 459 ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਾਰ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੈ ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਦੇ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਲਗਭਗ 6.35 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦ ੇਕਰਜ਼ੇ ਿਨਜ਼ੂਰ-ਸੰਧ ੂ

 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖ ੇਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਿਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਿਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕ ੇਰੋਗਾਣ ੂਿੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://youtu.be/Ux8iGTJm1ko  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1267406472637546500?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267496707794898944?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267723557280403457?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267406715911311360?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1267427682314334208?s=19
https://youtu.be/Ux8iGTJm1ko


 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਿਾਿਾਰੀ  ਦਰਵਿਆਨ ਵਫਰਜੋਪੁਰ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 7345 
ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਫਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 357 ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958873301218681/ 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟੀਆ ਕਿਾਵਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦੇ ਵਖਲਾਫ ਸਿਤ ਕਾੱਰਿਾਈ  ਦੇ ਵਦੱਤੇ 
ਵਨਰਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958837937888884/ 
 

3 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਲ ਤੇ ਸਵਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958874414551903/ 
 

4 ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਚਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾਣਾ ਿੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ 
ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਸਪਲਾਇਰ ਵਖਲਾਫ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958875391218472/ 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958810841224927/ 
 

6 ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।  
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958981141207897/ 
 

7 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈ.ਪਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958656561240355/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਿਿਾਿਾਰੀ  ਦਰਵਿਆਨ ਵਫਰਜੋਪੁਰ ਵਜਲਹੇ ਵਿੱਚ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਵਰਿਾਰਾਂ  ਨੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 7345 
ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਫਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 357 ਿੀਟਵਰਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458517872586752?s=19 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘੱਟੀਆ ਕਿਾਵਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਣ ਿਾਲੀਆ ਂਦੇ ਵਖਲਾਫ ਸਿਤ ਕਾੱਰਿਾਈ  ਦੇ ਵਦੱਤੇ 
ਵਨਰਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458344266149890?s=19 
 

3 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਲ ਤੇ ਸਵਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458207217324032?s=19 
 

4 ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਚਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾਣਾ ਿੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ 
ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਸਪਲਾਇਰ ਵਖਲਾਫ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458002405163008?s=19 
 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958873301218681/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958837937888884/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958874414551903/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958875391218472/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958810841224927/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958981141207897/
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/958656561240355/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458517872586752?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458344266149890?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458207217324032?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267458002405163008?s=19


 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267429306218811392?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ  ਅਣਅਵਧਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੇਚਣ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਵਿਚ ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦਾਣਾ ਿੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ 
ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਸਪਲਾਇਰ ਵਖਲਾਫ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ 

2  

3  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਿੁਿੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਕੁਿ 

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3461813340711031&id=10000647198169
1 
 

2 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 01 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਜ਼ੋਵਟਿ-ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 09 ਐਕਵਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਿਰੀਜ਼ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3461985500693815&id
=100006471981691 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਨ' ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਿਾਵਧਆਿ ਰਾਿੀਂ ਚੱਲੇਗਾ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3461985997360432&id
=100006471981691 

 
 

4 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਕੱਲ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗ ੇਸੈਂਪਲ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3462129900679375&id=10000647198169
1 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਿੁਿੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕੁਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267352994900619264?s=20 

2 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 01 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਜ਼ੋਵਟਿ-ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 09 ਐਕਵਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਿਰੀਜ਼ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267419370717773825?s=20 
 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਨ' ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਿਾਵਧਆਿ ਰਾਿੀਂ ਚੱਲੇਗਾ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1267429306218811392?s=19
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3461985500693815&id=100006471981691
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3461985500693815&id=100006471981691
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267352994900619264?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267419370717773825?s=20


 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267419455031668736?s=20 

 
 

4 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਕੱਲ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗ ੇਸੈਂਪਲ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1267450700444778496?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਿੁਿੰਿਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਿਲੋਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਕੁਿ 

 

2 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ 01 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਜ਼ੋਵਟਿ-ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲ 09 ਐਕਵਟਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਿਰੀਜ਼ 

 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਿਿਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਨ' ਵਡਜ਼ੀਟਲ ਿਾਵਧਆਿ ਰਾਿੀਂ ਚੱਲੇਗਾ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

 

4 ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਿਾਂ ਿਲੋਂ ਕੱਲ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ ਤ ੇਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਿੰਡੀਆਂ ਅਤ ੇਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣਗ ੇਸੈਂਪਲ 

 
 

5 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੁਣਤੌੀ ਦਰਵਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਿੁਕੰਿਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718001702336323/ 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਪੰਡ ਨੰਗਲੀ ਨੂੰ  ਕੰਟੇਨਿੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718002749002885/ 
 

3 ਇਕੋ ਵਪੰਡ ਨੰਗਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦ ੇਵਿਆਕਤੀ 25 ਵਿਆਕਤੀ ਪਾਜੇਵਟਿ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718022629000897/ 
 

4  || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/279548106565576/ 
 

5 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मेन बाजार में दुकाने सुबह 7 बजे से साांय 7 बजे तक खुलेंगी: जजला मैजजस्ट्रेट(प्रेस नोट) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718138045656022/ 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718001702336323/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718002749002885/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718022629000897/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/279548106565576/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718138045656022/


 

6 ਕੋਵਿਡ-19; ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵਜ਼ਲੇ'ਚ 93,822 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤ ੇ4900 ਕੁਇੰਟਲ 
ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718139458989214/ 
 

7 #ਪੰਜਾਬ ਦੇ #ਿੱੁਖ_ਿੰਤਰੀ #ਕੈਪਟਨ_ਅਿਵਰੰਦਰ_ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ #ਵਿਸ਼ਨ_ਫ਼ਤਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718185438984616/ 
 

8 ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ 
ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718187762317717/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #Hoshiarpur 
कोजवड-19 की चुनौती के बीच गेह ां की सफलतापूववक खरीद मुकम्मल(फ़ोटो सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267418262511464448?s=19 
 

2 #Hoshiarpur 
जजला मैजजस्ट्रेट ने गाांव नांगली को कां टेनमेंट जोन घोजित जकया 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267420925936513024?s=19 
 
 

3 #Hoshiarpur 
जजले में 8 पाजीजटव मरीज और आए सामने, मरीजों की जगनती हुई 129 : जसजवल सजवन 

- एक ही गाांव नांगली जलालपुर के 25 व्यजि पाजीजवट 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267429753553895424?s=19 
 
 

4 #Hoshiarpur 

ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ 93,822 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤੇ 4900 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਿੰਡ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267481388262977536?s=19 
 

5 #Hoshiarpur 
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मेन बाजार में दुकाने सुबह 7 बजे से साांय 7 बजे तक खुलेंगी: जजला मैजजस्ट्रेट(फ़ोटो सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267481692463181824?s=19 
 
 

6  | June 01 | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and the 
efforts being taken by the @PunjabGovtIndia to check spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul 
Gupta, member of the State Control Room, Chandigarh(Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267484044255617024?s=19 
 
 

7 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh(Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267503690459512833?s=19 
 

 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718139458989214/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718185438984616/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/718187762317717/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267418262511464448?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267420925936513024?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267429753553895424?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267481388262977536?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267481692463181824?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1267484044255617024?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1267503690459512833?s=19


 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੁਣਤੌੀ ਦਰਵਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਿੁਕੰਿਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

2  ਵਜ਼ਲਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਪੰਡ ਨੰਗਲੀ ਨੂੰ  ਕੰਟੇਨਿੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਇਕੋ ਵਪੰਡ ਨੰਗਲੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦ ੇਵਿਆਕਤੀ 25 ਵਿਆਕਤੀ ਪਾਜੇਵਟਿ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

5 शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के मेन बाजार में दुकाने सुबह 7 बजे से साांय 7 बजे तक खुलेंगी: जजला मैजजस्ट्रेट(प्रेस नोट) 

6  ਕੋਵਿਡ-19; ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ; ਵਜ਼ਲੇ'ਚ 93,822 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਅਤ ੇ4900 ਕੁਇੰਟਲ 
ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

7  #ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ#ਿੱੁਖ_ਿੰਤਰੀ #ਕੈਪਟਨ_ਅਿਵਰੰਦਰ_ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ #ਵਿਸ਼ਨ_ਫ਼ਤਵਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

8 ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ 
ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 

S.N. Post with link 

1 FINE WORTH RS 6.04 LAKH COLLECTED FROM 2496 VIOLATORS WHO FAIL TO WEAR MASKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818091952049165&set=pcb.818092008715826&type
=3&theater 

2 ADMINISTRATION SUPPLIES 118389-LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10558-KG CURD, 16500-LITRES 
LASSI, 324-KG KHEER AND 5542-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818087098716317&set=pcb.818087832049577&type
=3&theater 

3 DC, CP AND SSP EXHORT PEOPLE TO ADHERE BY THE LOCKDOWN GUIDELINES OR INVITE SERIOUS 
ACTION FOR ITS VIOLATION 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818086672049693&set=pcb.818086862049674&type
=3&theater 

4 COMMISSIONER OF POLICE JALANDHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/818061052052255/ 

5 ORDER LOCKDOWN 5 JALANDHAR-1 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817700482088312&set=pcb.817700602088300&type
=3&theater 

          
  
TWITTER 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818091952049165&set=pcb.818092008715826&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818091952049165&set=pcb.818092008715826&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818087098716317&set=pcb.818087832049577&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818087098716317&set=pcb.818087832049577&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818086672049693&set=pcb.818086862049674&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=818086672049693&set=pcb.818086862049674&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/818061052052255/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817700482088312&set=pcb.817700602088300&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=817700482088312&set=pcb.817700602088300&type=3&theater


 

S.N. Post with link 

1 JALANDHAR ADMINISTRATION ON MONDAY HAS SUPPLIED 118389-LITRES OF MILK AND 5542-
QUINTALS OF VEGETABLES AND FRUITS TO THE PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS IN THE LOCKDOWN 
IMPOSED TO CONTAIN COVID-19 PANDEMIC. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267487545891467266 

2 DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA, CP JALANDHAR MR GURPREET 

SINGH BHULLAR AND SSP MR NS MAHAL TODAY ASKED THE PEOPLE TO ADHERE 

BY THE LOCKDOWN GUIDELINES AS ITS VIOLATION WOULD INVITE SERIOUS 

ACTION UNDER VARIOUS PROVISIONS OF LAW. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267487130944786434 

3 IN ITS DRIVE AGAINST THE PEOPLE VIOLATING NORMS BY NOT WEARING THE MASK, CP 
JALANDHAR HAS ISSUED 2496 CHALLANS TO THEM THEREBY IMPOSING A FINE OF RS 6.04 LAKH 
ON THEM, SO FAR. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267486535043223558 

4 908.40 QUINTALS OF WHEAT AND 48.69 QUINTALS OF PULSES DISTRIBUTED TO PEOPLE UNDER 
PMGKAY 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267486251927638027 

5 ORDER LOCKDOWN 5 JALANDHAR-1 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267278946254704640 

  

WHATSAPP 
 
 

S.N. TEXT 

1 ORDER LOCKDOWN 5 JALANDHAR-1 

2 LOCKDOWN OR UNLOCK, WE ARE THERE TO SERVE THE PEOPLE OF JALANDHAR- SAYS CP 

3 908.40 QUINTALS OF WHEAT AND 48.69 QUINTALS OF PULSES DISTRIBUTED TO PEOPLE UNDER 
PMGKAY 

4 FINE WORTH RS 6.04 LAKH COLLECTED FROM 2496 VIOLATORS WHO FAIL TO WEAR MASKS 

5 DC, CP AND SSP EXHORT PEOPLE TO ADHERE BY THE LOCKDOWN GUIDELINES OR INVITE SERIOUS 
ACTION FOR ITS VIOLATION 

6 ORDER CLARIFICATION HOTEL RESTAURANT 

7 ADMINISTRATION SUPPLIES 118389-LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10558-KG CURD, 16500-LITRES 
LASSI, 324-KG KHEER AND 5542-QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

  

Youtube 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267487545891467266
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267487130944786434
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267486535043223558
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267486251927638027
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1267278946254704640


 

  

S.NO POST AND LINKS 

1 COMMISSIONER OF POLICE JALANDHAR MR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.youtube.com/watch?v=tQxX96rh2pA 

  

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

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

2 ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ 
ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

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

3 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
-ਿੁਣ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਵਫਊ 

-ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱਕਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ  500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਵਧਆਨ 

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

4 #MissionFateh #PunjabFightsCorona #COVIDー19  
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਪਰੂਥਲਾ ਿੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਿੁਕਤ-ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਪਰਿੇਸ਼   
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 
  

6 ਇਵਿੳਾੂਨ ਵਸਸਟਿ ਨੂੰ  ਕਿਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਤੰਬਾਕ ੂ 
   
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tQxX96rh2pA
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
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 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਤਵਿਤ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 || 01 ਜੂਨ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

2 ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ 
ਐਪ ਰਾਿੀਂ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ(ਿੀਵਡਓ ਸਿੇਤ) 

3 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
-ਿੁਣ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਵਫਊ 

-ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱਕਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ  500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਵਧਆਨ 

 

4 #MissionFateh #PunjabFightsCorona #COVIDー19  
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਪਰੂਥਲਾ ਿੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਿੁਕਤ-ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਪਰਿੇਸ਼    
 

6 ਇਵਿੳਾੂਨ ਵਸਸਟਿ ਨੂੰ  ਕਿਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਿ ੈਤੰਬਾਕ ੂ   
 

7 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਤਵਿਤ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 FOUR MORE POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS  

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3106920092684897?sfns=mo 

2 || 01 June, 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://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/279548086565578?sfns=mo 

 
TWITTER 

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/2056843407692576/posts/3106920092684897?sfns=mo
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/279548086565578?sfns=mo


 

 

S.N. Post with link 

1 Till date, 6962 persons have been kept under home quarantine in the district #ludhiana.... 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1267606890449645568?s=08 

2 a total of 4 positive case have been reported in district #ludhiana.... 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1267606490770296832?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FOUR MORE POSITIVE CASES REPORTED IN DISTRICT IN LAST 24 HOURS  

(English & Punjabi) 

2 || 01 June, 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. 

3 Till date, 6962 persons have been kept under home quarantine in the district #ludhiana.... 

4 a total of 4 positive case have been reported in district #ludhiana.... 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਿੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਕੋਿਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਿੇਗਾ : 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਦੋ ਪਿੀਆ ਿਾਿਨ 'ਤ ੇਕੇਿਲ 1+1 ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਚਾਰ ਪਿੀਆ ਿਾਿਨ 'ਤ ੇ1+2 ਸਿਾਰੀਆਂ ਬੈ ਣ ਦੀ ਿਿੋੇਗੀ 
ਆਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/687000338745247/?type=
3&__tn__=-R 
 

2 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
-ਿੁਣ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਵਫਊ 

-ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱਕਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ  500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਵਧਆਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/686999928745288/?type=
3&theater 
 

3 Mission Fateh, Punjab Fights Corona 
(Photo) 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.184720468973239/686711378774143/?type=
3&__tn__=-R 
 

4 #MissionFateh #PunjabFightsCorona 
(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=2656562897781651 
 

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1267606890449645568?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1267606490770296832?s=08
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/687000338745247/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/687000338745247/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/686999928745288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/686999928745288/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.184720468973239/686711378774143/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.184720468973239/686711378774143/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=2656562897781651


 

S.N. Post with link 

1 #MissionFateh #PunjabFightsCorona #COVIDー19  
 
@PunjabGovtIndia 
  
@CMOPb 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1267496485526163461?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 -ਿੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਕੋਿਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੋਿੇਗਾ : 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਦੋ ਪਿੀਆ ਿਾਿਨ 'ਤ ੇਕੇਿਲ 1+1 ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਚਾਰ ਪਿੀਆ ਿਾਿਨ 'ਤ ੇ1+2 ਸਿਾਰੀਆਂ ਬੈ ਣ ਦੀ ਿਿੋੇਗੀ 
ਆਵਗਆ 

 

2 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
-ਿੁਣ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਵਫਊ 

-ਿਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਥੁੱਕਣ ਿਾਲੇ ਨੂੰ  500 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਿਾਨਾ ਿੋਿੇਗਾ 
-ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਿਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਸਨੈਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿ ੇਵਧਆਨ 

3 Mission Fateh, Punjab Fights Corona 
(Photo) 

4 #MissionFateh #PunjabFightsCorona 
(Video) 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੂ ੰਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਵਿੱਚ ਲੈਂਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673907016082929 
 

2 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੂ ੰਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ ਕੇ 

ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਵਿੱਚ ਲੈਂਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 

ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673718776101753 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1267496485526163461?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/missionfateh?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXrOjoZurhvEjndCmyBw7UNYP6QWz-mje8RWB6f6hQL6DJVWZhkiXtcGoycOlrT10hyZas4eDFU25pfyu5TuSoqisGs70P-CZ4edWFqtmqXG6u1d7ToT_DlHsh7-_0cndsMvLZ0Tkpv1i_qcfL9QrIHOG6_Dz_P42i9Tu-T5RrOg68EC_7yB_Icy15_0RuydER1wZ0UYN-9-z14Ta0NwfAv2Q0DOoLUUNUtRqIVxQARsNhWXxBX8JWBHn-R2SupRL4V2-MDY281JjTutCA_sUI_U-ZQ-NV_23-7wph7RQG69zHC3Wa8SjOXlFXfeB04N0i0KkI_5a83AzwE38q5Xz2Q6V7b4IGNY8&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673907016082929
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673718776101753


 

3 ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ-
ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

*ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਵਫਊ ਰਿੇਗਾ ਲਾਗੂ 

* ਿਾਸਕ ਪਵਿਨਣ ਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ ਵਸਿਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673196989487265 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਸਿਾਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ 
 ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673194772820820 
 

5 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਚ ਵਕੰਝ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿ ੇਿਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 
ਿੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਿੰਸ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673124296161201 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Nil 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੂ ੰਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਵਿੱਚ ਲੈਂਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
 

2 ਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਤਵਹਤ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮ ਵਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕ ਇਸ 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਵਆਪਕ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ 

ਮ ਵਹੰਮ 'ਵਮਸ਼ਨ ਫਤਵਹ' ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਵਸ਼ਾਲ ਕਰਵਦਆਂ ਇਸ ਨੂ ੰਕੋਵਵਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੰਗਜੂਆਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਲੈ 

ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਵਿੱਚ ਲੈਂਵਦਆਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਤੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। 
 

3 ਸ਼ਵਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰਟੇ 

*ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਵਫਊ ਰਿੇਗਾ ਲਾਗੂ 

* ਿਾਸਕ ਪਵਿਨਣ ਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਸਿੇਤ ਵਸਿਤ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673196989487265
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673194772820820
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1673124296161201


 

 

 ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੀ ਿਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਸਿਾਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇਦਾ ਕੀਤਾ 
 ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

 

 ਲਾਕਡਾਊਨ 5.0 ਚ ਵਕੰਝ ਕੰਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿੇ ਿਨ ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 
ਿੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਿੰਸ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1235001306840381/ 
 

2 01 June | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/279548126565574/ 
 

3 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱ ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗਰੁੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234886733518505/ 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਸਿਾਂ ਬਦਲਕੇ ਰਾਤ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234834080190437/ 
 

5 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 

ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭ ਿੱਲਣਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234627390211106/ 
 

6 ਪੋਜਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਿੋਏ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਿਰੀਸ਼ ਿਲਿੋਤਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234626880211157/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਸਿਾਂ ਬਦਲਕੇ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ 
-ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
-ਸੀਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿੇਗੀ ਜਾਰੀ- for details visit our FB page 

@KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1234834080190437&id=681961292144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1267511944354955265?s=19 
 

2 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱ ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ  'ਚ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਿੀਂ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1235001306840381/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/279548126565574/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234886733518505/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234834080190437/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234627390211106/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1234626880211157/
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/Rh0fPWEhfB?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1267511944354955265?s=19


 

-ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਬਣਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1267508462138855426?s=19 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਅਲਰਟ 

ਪਵਟਆਲਾ ਚ ਅੱਜ 4  ਨਿੇ  #COVID19 ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇਸ ਆਏ, 2 NRI ਕਿੁਤੈ ਤੋਂ ਆਏ, 1 ਭਾਦਸੋਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਆਸ਼ਾ 
ਿਰਕਰ  ਵਪੰਡ ਿਟੋਰਡਾ ਅਤੇ ਇਕ  

ਵਪੰਡ ਵਸੰਭੜੋ ਵਵਖੇ ਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ 1 ਮਵਹਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ।  #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1267342190424002560?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Punjab CM Capt Amarinder Singh launches Mission Fateh (ਿੀਡੀਓ) 

2 01 June | Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 (ਿੀਡੀਓ) 

3 ਡੀ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਕੱ ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗਰੁੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦਾ ਸਿਾਂ ਬਦਲਕੇ ਰਾਤ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਕੀਤਾ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ #COVA ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ 

ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭ ਿੱਲਣਾ।  (ਿੀਡੀਓ) 

6 ਪੋਜਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਿੋਏ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਿਰੀਸ਼ ਿਲਿੋਤਰਾ (ਿੀਡੀਓ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala - COVID UPDATE dt. 01.06.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/b5QfOQIxyv0 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੋਿਿਾਰ ਨੂੰ  ਦ ੋਿੋਾੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/5423616263
92763 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੋਿਿਾਰ ਨੂੰ  ਦ ੋਿੋਾੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਾ ਪ ਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੋਿਿਾਰ ਨੂੰ  ਦ ੋਿੋਾੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1267508462138855426?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1267342190424002560?s=19
https://youtu.be/b5QfOQIxyv0
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/542361626392763
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/542361626392763


 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਵਿਡ-19 ਰਕੋਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ੇਿਨਜੂਰੀਆ ਂ

ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਿੇਗੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆ ਂ

ਵਿਆਿ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਅਤ ੇਅੰਤਿ ਰਸਿਾ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਦ ੇਇਕੱ  ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 
ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਿੋਟਲ ਤ ੇਿੋਰ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਿਾਲ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867929940369090&id=289205534908203 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867928483702569&id=289205534908203 
 

3 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:3389 
Sample tested negative:2944 
Sample report pending:328 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 10 
#PunjabFightsCorona #stayhomestayupdated 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867931197035631&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਰਕੋਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ੇਿਨਜੂਰੀਆ ਂ

ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਿੇਗੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆ ਂ

ਵਿਆਿ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਅਤ ੇਅੰਤਿ ਰਸਿਾ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਦ ੇਇਕੱ  ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 
ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਿੋਟਲ ਤ ੇਿੋਰ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਿਾਲ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1267466445287559172?s=19 
 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1267465478768930818?s=19 

3 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:3389 
Sample tested negative:2944 
Sample report pending:328 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 10 
#PunjabFightsCorona #stayhomestayupdated 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867929940369090&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867928483702569&id=289205534908203
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=867931197035631&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1267466445287559172?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1267465478768930818?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click


 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1267466536106758145?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਰਕੋਥਾਿ ਤਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ ੇਿਨਜੂਰੀਆ ਂ

ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਿੇਗੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾ ਪਵਿਲਾਂ ਿੁਤਾਬਕ ਸਿੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜ ੇਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆ ਂ

ਵਿਆਿ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਅਤ ੇਅੰਤਿ ਰਸਿਾ ’ਚ 20 ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਦ ੇਇਕੱ  ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ 

ਵਸਨੇਿਾ ਿਾਲ, ਵਜਿਨੇਜ਼ੀਅਿ, ਤੈਰਾਕੀ ਤਲਾਅ, ਿਨੋਰੰਜਕ ਪਾਰਕ, ਥੀਏਟਰ, ਬਾਰ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਿ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਿਾਲ 
ਆਵਦ ਬੰਦ ਰਵਿਣਗ ੇ

ਧਾਰਵਿਕ/ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਿੋਟਲ ਤ ੇਿੋਰ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਿਾਲ ਖੋਲਹਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

2 ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਪਰਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਵਲੰਗ 

3 Ropar Update for COVID19:  
Total samples taken till date:3389 
Sample tested negative:2944 
Sample report pending:328 
Persons Recovered: 59 
Active Positive cases : 10 
#PunjabFightsCorona #stayhomestayupdated 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਿੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ 3 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਪਾਵਜਵਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਨੌਰ ਿ ਰਦ ਵਪਡੰ ਦੀ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ 39 

ਸਾਲ ਦੀ ਮਵਹਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਪੰਡ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਗਨੇਸ਼ ਕੰਡਾ ਧਰੂੀ ਵਾਸੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671761359736121/?d=n 

2 ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਵਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਰੰੁਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

* ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਬੇਿੱਦ ਗੰਭੀਰ ਿਸਲਾ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671764063069184/?d=n 

3 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/279548129898907/?vh=e&d=n 

4 ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸ਼ੇਰਪ ਰ ਮ ਤਾਵਬਕ ਘਨੌਰ ਖ ਰਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਇਹ 4-5 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਮ ੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਧੂਰੀ ਮ ਤਾਵਬਕ ਜੋਵਗਦੰਰ ਵਸੰਘ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਜ਼ਵਟਵ ਵਵਅਕਤੀ ਹਰਭਜਨ ਵਸੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671818679730389/?d=n 
 

5 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਨੂੰ  ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤ ੇਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ 
ਿਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਸ਼ੁਰ ੂ

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671830079729249/?d=n 

 
TWITTER 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1267466536106758145?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/stayhomestayupdated?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671761359736121/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671764063069184/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDCPS4tlMbBXrG6rNj8ONBqKA2AMV2nFGZ_fcFYsrLq-KuZhtEBtetrLE5dabenWMDwqzlHDadICfpgKUW0UxLoDZssqW3G4Yz-otfkzvz2aW6sbmzg8Nkaf7welWLA1Qt3YnN9hPgOTbh2wLVUhZ_jzLLY2Xual9bd16hrXcXPrKVSYEXxN4S6C1ZNzidJOKr4c6V6IvjjxSDw1yXZS2HLbuagcdXmA3HLFYvCZs8-fpjCPpx95cA8E_C7hlDvCwgIUhMz4Zb_IxOwZBQhZ-Fp0mxA9TDd0EUf_U0NMPKFCJAS-0A-4QS6R8ynmcHnyJgqHZQeFbYn3YxzZ1SKtyqvEGf8XmL-pU-mdQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/279548129898907/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671818679730389/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2671830079729249/?d=n


 

S.N. Post with link 

1 ਅਿੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ 3 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਪਾਵਜਵਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਨੌਰ ਿ ਰਦ ਵਪਡੰ ਦੀ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ 39 

ਸਾਲ ਦੀ ਮਵਹਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਪੰਡ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਗਨੇਸ਼ ਕੰਡਾ ਧਰੂੀ ਵਾਸੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1267460765545627648?s=12 

2 ਸੰਗਰੂਰ: ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ਼ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ * ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਬੇਿੱਦ ਗੰਭੀਰ ਿਸਲਾ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1267461965053657088?s=12 

3 ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸ਼ੇਰਪ ਰ ਮ ਤਾਵਬਕ ਘਨੌਰ ਖ ਰਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਇਹ 4-5 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਮ ੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1267483412945948682?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅਿੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ‘ਚ 3 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਪਾਵਜਵਟਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਨੌਰ ਿ ਰਦ ਵਪਡੰ ਦੀ ਰਵਹਣ ਵਾਲੀ 39 

ਸਾਲ ਦੀ ਮਵਹਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਪੰਡ ਦੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਗਨੇਸ਼ ਕੰਡਾ ਧਰੂੀ ਵਾਸੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

2 ਸੰਗਰੂਰ: ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਵਖਲਾਫ਼ ਜੁਰਿਾਨਾ ਕਰਕ ੇਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਦੇ ਆਦੇਸ਼ * ਘਰ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਿਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਬੇਿੱਦ ਗੰਭੀਰ ਿਸਲਾ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

3 ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਸ਼ੇਰਪ ਰ ਮ ਤਾਵਬਕ ਘਨੌਰ ਖ ਰਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਹਨ। ਇਹ 4-5 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਮ ੰਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਘਾਬਦਾਂ ਵਵਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548281899222358&id=128209614562924, 128 
Lakh Metric Tonnes of wheat procured in State despite corona virus challenge: Lal Singh, Chairman 
Punjab Mandi Board, I/29473/2020 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548312965885918&id=128209614562924, 5586 
Metric Tonne Wheat & 288 Metric Tonne Dal distributed till date amongst 94000 smart ration 
card holders, DC Girish Dayalan, I/29541/2020 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548394615877753&id=128209614562924, Two 
more positive cases surface in District 
I/29754/2020 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548745285842686&id=128209614562924, DM 
issues directions regarding unlock 1.0 
I/29794/2020 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267382684902457344?s=19, 128 Lakh Metric Tonnes 
of wheat procured in State despite corona virus challenge: Lal Singh, Chairman Punjab Mandi 
Board, I/29473/2020 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1267460765545627648?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1267461965053657088?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1267483412945948682?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548281899222358&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548312965885918&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548394615877753&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548745285842686&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267382684902457344?s=19


 

 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267405903063592960?s=19, 5586 Metric Tonne 
Wheat & 288 Metric Tonne Dal distributed till date amongst 94000 smart ration card holders, DC 
Girish Dayalan, I/29541/2020 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267455461277622272?s=19, Two more positive cases 
surface in District 
I/29754/2020 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267672219569840130?s=19, DM issues directions 
regarding unlock 1.0 
I/29794/2020 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement on corona virus 

2 CM launches Mission Fateh 

3 Guidelines about lockdown 1.0  

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 As many as 73585 Smart Ration Card Holders  Get Free Ration for Three Months. So far 93.64 
percent beneficiaries covert under the Prime Minister Garib Kalyan Ann Yojna in SBS Nagar. 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265852590251990/ 
 
 

2 Delhi Returned Quarantined Person Tested Positive In Adoana village of Balachaur. Shifted to 
Isolation Facility Guru Nanak Mission Cheritable Hospital Dhahan Kleran. SDM Jasbir Singh and 
SMO Dr. Ravinder Thakur Visited Village.  
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265855136918402/ 
 
 

3 Lockdown Extended and Unlock 1.0, Orders By District Magistrate 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265526240284625/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267405903063592960?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267455461277622272?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1267672219569840130?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265852590251990/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265855136918402/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1265526240284625/


 

1 As many as 73585 Smart Ration Card Holders  Get Free Ration for Three Months. So far 93.64 
percent beneficiaries covert under the Prime Minister Garib Kalyan Ann Yojna in SBS Nagar. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267509334138925064?s=19 
 
 

2 Delhi Returned Quarantined Person Tested Positive In Adoana village of Balachaur. Shifted to 
Isolation Facility Guru Nanak Mission Cheritable Hospital Dhahan Kleran. SDM Jasbir Singh and 
SMO Dr. Ravinder Thakur Visited Village.  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267508548944134149?s=19 
 
 

3 Lockdown Extended and Unlock 1.0, Orders By District Magistrate 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267352153988968449?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 As many as 73585 Smart Ration Card Holders  Get Free Ration for Three Months. So far 93.64 
percent beneficiaries covert under the Prime Minister Garib Kalyan Ann Yojna in SBS Nagar. 

2 Delhi Returned Quarantined Person Tested Positive In Adoana village of Balachaur. Shifted to 
Isolation Facility Guru Nanak Mission Cheritable Hospital Dhahan Kleran. SDM Jasbir Singh and 
SMO Dr. Ravinder Thakur Visited Village.  

3 Lockdown Extended and Unlock 1.0, Orders By District Magistrate 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰਕ ੇਵਜ਼ਲਹੇ ਦਾ ਬੇਿਤਰੀਨ ਿਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2527357497576202/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰਕ ੇਵਜ਼ਲਹੇ ਦਾ ਬੇਿਤਰੀਨ ਿਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
https://twitter.com/DproSri/status/1267665757350932480?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਿੀਆ ਂਦੂਰ ਕਰਕ ੇਵਜ਼ਲਹੇ ਦਾ ਬੇਿਤਰੀਨ ਿਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267509334138925064?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267508548944134149?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1267352153988968449?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2527357497576202/
https://twitter.com/DproSri/status/1267665757350932480?s=19


 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 01-06-2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356388234555329?d=n&sfns=mo  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਿੁਕਿ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356404971220322?d=n&sfns=mo  

3 ਵਿਸ਼ਿ ਨੋ-ਤੰਬਾਕ ੂਵਦਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਾਗਿ  
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356491114545041?d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 01-06-2020 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1267428091858612224?s=21  

2 ਵਿਸ਼ਿ ਨੋ-ਤੰਬਾਕ ੂਵਦਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਾਗਿ  
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1267467117512675331?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾਿਾਰ ਿੀਡੀਆ ਵਰਪੋਰਟ ਵਿਤੀ: 01-06-2020 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਿੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਿੋਏ ਿੁਕਿ 

3 ਵਿਸ਼ਿ ਨੋ-ਤੰਬਾਕ ੂਵਦਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਸਿਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਾਗਿ  
ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੋਰ ਿੱਧ ਜਾਂਦਾ ਿੈ: ਡਾ ਿਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲਵਿਟਡ ਿੱਲੋਂ ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਿੈਂਡਿਾਸ਼, ਿਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ 
ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32158275084493
42/?type=3&theater 

2 Special drive to make challan of those who violate COVID norms 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3215832591782167/321583248511
5511/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਗੇਾ ਲਾੱਕਡਾਊਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੇਰ ੇ7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32159500984370
83/?type=3&theater 

4 ਪੰਜਾਬ ਿੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆ ਂਿੁਫਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356388234555329?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356404971220322?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1356491114545041?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1267428091858612224?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1267467117512675331?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215827508449342/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215827508449342/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3215832591782167/3215832485115511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3215832591782167/3215832485115511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215950098437083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215950098437083/?type=3&theater


 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32159623751025
22/?type=3&theater 

5 ਵਦਨ-71ਿਾਂ (1/6/2020)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ Lockdown 5 ਛੋਟਾਂ 
https://www.youtube.com/watch?v=jP17ULL_o7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0P4okdsl35xiu
ZbE7z3291kIwbxev-yBa0VrY0qAmHCNjilciL1-BR4Ts 

6 ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32179034382417
49/?type=3&theater 

7 Mission Fateh. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32179094649078
13/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afar-9hj97cqkfyeB65Q71cNRX9-7faKKc-
AuIOvUeS4RBDoYxU9WcjLt4tmSFJyBjWW6W4Dxo4x4NrqEdOOo3T9&theater 

8 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ 
ਵਸੰਘ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਤਵਿਤ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2633871413535961/?t=17 
 

9 ਵਮਸ਼ਨ ਫਵਤਹ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/32179427149044
88/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Special drive to make challan of those who violate COVID norms. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267419070963552258 
 

2 ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲਵਿਟਡ ਿੱਲੋਂ  ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਿੈਂਡਿਾਸ਼, ਿਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ 

ਭੇਂਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267428094878638080 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ ਲਾੱਕਡਾਊਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ’ਚ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਗਰੈ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ  ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267444852616241152 

4 ਪੰਜਾਬ ਿੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਿੁਫਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸੁ਼ਰੂ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267445919856889857 

5 ਵਦਨ-71ਿਾਂ (1/6/2020)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ Lockdown 5 ਛੋਟਾਂ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267669361633882112 

6 ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267705786437787650 

7 ਕੋਵਿਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ  ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿੱੁਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਿਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

ਨੇ 'ਵਿਸ਼ਨ ਫਤਵਿ' ਤਵਿਤ ਿਿੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿੁਵਿੰਿ ਦੀ  ਕੀਤੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267707872625848320 

8 ਵਿਸ਼ਨ ਫਵਤਿ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267713931365068801 

 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215962375102522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3215962375102522/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=jP17ULL_o7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0P4okdsl35xiuZbE7z3291kIwbxev-yBa0VrY0qAmHCNjilciL1-BR4Ts
https://www.youtube.com/watch?v=jP17ULL_o7U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0P4okdsl35xiuZbE7z3291kIwbxev-yBa0VrY0qAmHCNjilciL1-BR4Ts
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217903438241749/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217903438241749/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217909464907813/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afar-9hj97cqkfyeB65Q71cNRX9-7faKKc-AuIOvUeS4RBDoYxU9WcjLt4tmSFJyBjWW6W4Dxo4x4NrqEdOOo3T9&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217909464907813/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afar-9hj97cqkfyeB65Q71cNRX9-7faKKc-AuIOvUeS4RBDoYxU9WcjLt4tmSFJyBjWW6W4Dxo4x4NrqEdOOo3T9&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217909464907813/?type=3&av=2302387776459991&eav=Afar-9hj97cqkfyeB65Q71cNRX9-7faKKc-AuIOvUeS4RBDoYxU9WcjLt4tmSFJyBjWW6W4Dxo4x4NrqEdOOo3T9&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2633871413535961/?t=17
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217942714904488/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3217942714904488/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267419070963552258
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267428094878638080
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267444852616241152
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267445919856889857
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267669361633882112
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267705786437787650
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267707872625848320
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1267713931365068801
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S.N. TEXT 

1 ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲਵਿਟਡ ਿੱਲੋਂ ਵਸਿਲ ਿਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਿੈਂਡਿਾਸ਼, ਿਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ 
ਭੇਂਟ 

2 Special drive to make challan of those who violate COVID norms 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਗੇਾ ਲਾੱਕਡਾਊਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਿੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰਰੂੀ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੇਰ ੇ7 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 7 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਹ ਸਕਣਗੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਦਕੁਾਨਾਂ 

4 ਪੰਜਾਬ ਿੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਲਵਦਆ ਂਿੁਫਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਿਸ਼ਨਰ 

5 ਵਦਨ-71ਿਾਂ (1/6/2020)-ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਤੇ Lockdown 5 ਛੋਟਾਂ 
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