
 

Date: 09-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 3192 

2 Total No. of samples sent 3192 

3 Total No. of patients tested positive till date 130 

4 Total No. of patients tested negative 2777 

5 Results Awaited 285 

6 No. of patients cured out of positive 18 

7 Active cases 102 

8 No. of Patients serious 02 

9 Patients who are critical and on ventilator 
support 

00 

 Total Deaths reported 10 

 

 

 



 

 

Patients reported positive on 9.4.2020 
 

District Number of cases Remarks 

Ludhiana 04 2 of Ludhiana all others 

related to Tabligh 

Jamaat at Delhi 

Muktsar 01 

Mansa 06 

SAS Nagar 07 
Contacts of positive cases 

Sangrur 01 

Jalandhar 04  

Barnala 01  

• One patient each from Ropar and Barnala expired 

• 4 Cases of positives declared cured 

2. Confirmed Cases:- 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 37 5 1 

2. SBS Nagar 19 8 1 

3. Ludhiana 10 1 2 

4. Mansa 11 0 0 

5. Amritsar 11 0 2 

6. Jalandhar 11 3 0 

7. Hoshiarpur 07 1 1 

8. Pathankot 07 0 1 

9. Moga 04 0 0 

10. Ropar 03 0 1 

11. FG Sahib 02 0 0 

12. Faridkot 02 0 0 

13. Barnala s02 0 1 

14. Patiala 01 0 0 

15. Kapurthala 01 0 0 

16. Muktsar 01 0 0 

17. Sangrur 01 0 0 

 Total 130 18 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

1. The Captain Amarinder Singh led Punjab Government has ramped up its COVID-19 testing 

capability by ten times with the procurement of 5 RTPCR and 4 RNA extraction machines (with 

automation) at a cost of Rs. 2.31 Crores, and is also preparing to launch rapid testing from April 

10 to check the spread of contagion. 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/09/testing/ 

2. All arrangements have been made for safe and smooth procurement of wheat from April 15. To 

reduce rush for maintaining social distencing, the number of markets have been doubled. All 

markets will have sanitizers, masks and soaps. There will be continuous spray of sanitizer in the 

area around the markets. Every wheat grains will be procured. 

https://www.instagram.com/p/B-v4vfyJL-1/?igshid=1jdc957zn8x8t 

3. #COVID19_Survivor_Speaks; Sarpanch Harpal Singh, resident of Pathlawa, SBS Nagar was 

tested -ve Consecutively on the 4th & 5th April. He was brought to isolation on 22nd March. 

Deputy Commissioner and SSP SBS Nagar congratulating him on his full 

recovery.#PunjabFightsCorona  

https://t.co/OiBJY81pZw 

4. In a major crackdown against persons, who are posting derogatory & objectionable messages on 

various social platforms, @PP_Patiala has registered a criminal case against Akashdeep for 

posting such messages against a community to create communal disharmony.  

https://t.co/6NyYcIbFtT 

5. Setting a shining example of professional camaraderie & committment to duty, 55 retired police 

personnel including the father of a Kargil martyr have voluntarily offered their services to assist 

Rupnagar Police (@ppsmcellrupnag1) in its efforts to eliminate #COVID19 threat.  

https://t.co/V3n4BlQOwj 

6. Chief Minister @capt_amarinder Singh has announced that a #TaskForce would soon be set up 

to find ways for the state to gradually get out of unprecedented lockdown. 

https://twitter.com/CMOPb/status/1247848146769547269?s=19 

7. Chief Minister Captain Amarinder Singh held broad-based consultations with senior leaders of 

various parties, including the Congress, SAD, AAP and CPI, on the way forward for the state in 

the current crisis, and sought their suggestions on the preparatory steps to be taken to ensure 

gradual return to normalcy.      

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958324197958236&id=631211620669497 

8. HOSHIARPUR --- Relief and and Cure- Gurpreet Singh s/o Harbhajan Singh( first positive patient of 
Hoshiarpur district) has now tested negative.  He had tested positive, along with his father, 20 days 
ago. He continues to be in the Isolation Ward. Result of re-test of remaining 3 positive contact cases is 
expected by evening. 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/09/testing/
https://twitter.com/CMOPb/status/1247848146769547269?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958324197958236&id=631211620669497


 

 

  

 

 

 

 

 

         https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157761576187779&id=713682778 
 
   9.            WHEAT HARVEST— Consolidated Set of Instructions-1. 
 
             https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157761357002779&id=713682778 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157761576187779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157761357002779&id=713682778


 

 

 

ANNEXURE A: 

 Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

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

Punjab in HINDI 

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

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
Annexure B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  
(From 2:00 PM 08/04/2020 to 2:00 PM 09/04/2020)  

 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Dedicated to all the frontline fighters in #FightAgainstCOVID19 , "You are saving the humanity, 
A Big Thanks to You" 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535708033391971&id=1412317599064359 

2 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government thanks all the citizens, 

you all are playing an essential role in our fight against #Covid19. 
The #StayHomeStayHealthy is a mission which will definitely make us win this war against 
#Corona.  #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535734356722672&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958072431316746&id=631211620669497 

3 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  Consumption 
of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products doesn't Spread 
Coronavirus (Covid-19) 
#Covid19 #CoronavirusOutbreak #21DaysChallenge #Coronavirus 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535749513387823&id=1412317599064359 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958089201315069&id=631211620669497 
 

4 ਵੈਸਾਖੀ ਨ ੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
#Covid19 #Curfew #PunjabFights 
JagBani The Tribune Hindustan Times 
#RozanaSpokesman #Ajit #IndianExpress #TheHindu 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535758306720277&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958100607980595&id=631211620669497 

5 Essential advice to people during #curfew/lockdown against #Covid19 
Celebrate Baisakhi at Home JagBani News18 Punjab #Ajit The Tribune #PunjabiTribune 
Hindustan Times #IndianExpress #PunjabiJagran #TheTimesOfIndia #RozanaSpokesman 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535776166718491&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958122337978422&id=631211620669497 

6 Department of Information and Public Relations, Punjab thanks the Staff and Students of 
Lovely professional univversity ( LPU ) in partnering with us in the Campaign to Fight Against 
Novel.Coronavirus. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535717460057695&id=1412317599064359 

7 It's not war of nations but war for humanity. 
#WeFightCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535708033391971&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535734356722672&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958072431316746&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535749513387823&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958089201315069&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535758306720277&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958100607980595&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535776166718491&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958122337978422&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535717460057695&id=1412317599064359


The Tribune Hindustan Times JagBani News18 Punjab 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535799156716192&id=1412317599064359 

8 || April 8, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421395151506840&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396838173338&id=631211620669497 

9 #StayHomeStayHealthy Together we can fight #CoronaVirus for this following four aspects are 
especially important to consider. The Tribune Hindustan Times #IndianExpress #TheHindu 
JagBani #RozanaSpokesman #DianikJagran #Ajit News18 Punjab #LivingIndia 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535874393375335&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958227727967883&id=631211620669497 

10 "I am proud that we are working closely with NGOs, Gurudwaras, Mandirs, Masjids and 
Churches to feed everyone on the land of Punjab", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief 
Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535920433370731&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958256921298297&id=631211620669497 

11 Setting a shining example of professional camaraderie & committment to duty, 55 retired 
police personnel including the father of Kargil martyr have voluntarily offered their services to 
assist Rupnagar Police in its efforts to eliminate #Covid19 threat. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535925893370185&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958279264629396&id=631211620669497 

12 Chief Minister Captain Amarinder Singh held broad-based consultations with senior leaders of 
various parties, including the Congress, SAD, AAP and CPI, on the way forward for the state in 
the current crisis, and sought their suggestions on the preparatory steps to be taken to ensure 
gradual return to normalcy. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535964993366275&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958324197958236&id=631211620669497 

13 In a major crackdown against the persons, who are posting derogatory and objectionable 
messages on various social platforms, the Patiala Police has registered a criminal case against 
Akashdeep for posting such messages against a community to create communal disharmony 
amongst members of different communities. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535971803365594&id=1412317599064359 

14 All arrangements have been made for safe and smooth procurement of wheat from April 15.  
To reduce rush for maintaining social distencing, the number of markets have been doubled. 

All markets will have 🧴sanitizers,        masks and 🧴 soaps.  There will be continuous spray of 
sanitizer in the area around the markets.  Every wheat grains will be procured. All of this also 
requires your support;   #MaintainSocialDistancing, #StayHomeStaySafe. 
#PunjabFightsCoronaVirus #COVID19 # 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536031863359588&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958688324588490&id=631211620669497 

15 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has ramped up its 
#COVID19 testing capability by ten times with the procurement of 5 RTPCR and 4 RNA 
extraction machines (with automation) at a cost of Rs. 2.31 Crores, and is also preparing to 
launch rapid testing from April 10 to check the spread of contagion. While 10 lakh Rapid 
Testing Kits, already ordered from ICMR, are awaited, the state government has also floated 
inquiry in the open market for another 10,000 kits 
( For details click -> https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/09/testing/ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535799156716192&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421395151506840&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396838173338&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535874393375335&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958227727967883&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535920433370731&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958256921298297&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535925893370185&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958279264629396&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535964993366275&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958324197958236&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535971803365594&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536031863359588&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958688324588490&id=631211620669497


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536250753337699&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958632817927374&id=631211620669497 

16 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsAgainstCorona #ChitkaraUniversity 
#LovelyProfessionalUniversity #ChandigarhUniversity 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536275696668538&id=1412317599064359 

 #COVID19_Survivor_Speaks; Sarpanch Harpal Singh (60) a resident of Pathlawa, SBS Nagar was 
tested Negative Consecutively on 4th and 5th April. He was brought to isolation on 22nd 
March. Deputy Commissioner and SSP SBS Nagar congratulating him on his full recovery. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536310016665106&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958729487917707&id=631211620669497 

17 ਜਬਮਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫ ੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
Maintain at least 3 feet distance from anyone who is sick 
#CoronavirusOutbreak #21daylockdown #Covid19 #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536354183327356&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958748194582503&id=631211620669497 

18 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 

ਪੂੰਿਾਬੀਓ ਪਜਰਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਲੋ ਰਾਖੀ। 

ਘਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵੈਸਾਖੀ। 
#CoronavirusOutbreak #21daylockdown #PunjabFightsCorona #Covid19 #Coronavirus 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536376716658436&id=1412317599064359 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958778877912768&id=631211620669497 

 
 
 
 
 
TWITTER 
 

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

1 Dedicated to all the frontline fighters in #FightAgainstCOVID19 , "You are saving the humanity, A 
Big Thanks to You" 
#PunjabFightsCorona 
https://t.co/hNxCNyWasp 

2 The Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh thanks all the citizens, 
you all are playing an essential role in this fight against #Covid19. #StayHomeStayHealthy is a 
mission which will definitely make us win this war against #Corona. #PunjabFightsCorona 
https://t.co/taHohzzuBP 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247819277542887424?s=19 

3 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  Consumption of 
Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products doesn't Spread 
#Coronavirus (#COVID19)#Covid19 #CoronavirusOutbreak #21DaysChallenge #Coronavirus 
https://t.co/hxT02IAVG5 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247829520700207105?s=19 

4 ਵੈਸਾਖੀ ਨ ੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। #Covid19 #Curfew #PunjabFights 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536250753337699&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958632817927374&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536275696668538&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536310016665106&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958729487917707&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536354183327356&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958748194582503&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2536376716658436&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=958778877912768&id=631211620669497
https://t.co/hNxCNyWasp
https://t.co/taHohzzuBP
https://twitter.com/CMOPb/status/1247819277542887424?s=19
https://t.co/hxT02IAVG5
https://twitter.com/CMOPb/status/1247829520700207105?s=19


@JagbaniOnline @thetribunechd @htTweets @timesofindia 
@RozanaSpokesman #Ajit @IndianExpress @News18Punjab 
https://t.co/1ZQviO05XF 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247835978321915905?s=19 

5 Chief Minister @capt_amarinder  Singh has announced that a #TaskForce would soon be set up 
to find ways for the state to gradually get out of unprecedented lockdown. ......(1/2) 
#CoronaVirusUpdates #CoronaLessons 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247848473149321216?s=19 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247848146769547269?s=19 

6 Essential advice to people during #curfew/lockdown against #Covid19 
Celebrate Baisakhi at Home 
@JagbaniOnline @News18Punjab #Ajit @IndianExpress @thetribunechd @HTPunjab 
#PunjabiTribune 
https://t.co/bHpPgLPMHl 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247851034606579712?s=19 

7 Setting a shining example of professional camaraderie & committment to duty, 55 retired police 
personnel including the father of a Kargil martyr have voluntarily offered their services to assist 
Rupnagar Police (@ppsmcellrupnag1) in its efforts to eliminate #COVID19 threat. 
https://t.co/V3n4BlQOwj 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247858525302214656?s=19 

8 Department of Information and Public Relations, Punjab thanks the Staff and Students of  #LPU 
in partnering with us in the Campaign to Fight Against Novel.Coronavirus. 
#LovelyProfessionalUnivversity 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247861291156303874?s=19 

9 Rejecting media reports to contrary, Chief Minister @capt_amarinder Singh has made it clear 
that no decision had yet been taken on extending the curfew in the state beyond April 14. Chief 
Minister has termed such reports as purely speculative and unfounded #CoronavirusOutbreak 
https://t.co/50xboEOY6B 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247862614488526848?s=19 

10 Keeping his words to providing Personal Protective Equipment (PPE) kits to the medical staff, 
Finance Minister @MSBADAL handed over 50 PPE kits to Civil Hospital, Bathinda. Notably, Mr. 
Badal had promised to provide PPE kits within a week but made it available in just 48 hours. 
https://t.co/twCkPalysn 

11 Not a war of nations but a war for humanity #Covid19 #Coronavirus #21daylockdown 
#PunjabFightsCorona 
https://t.co/ok1n98EMVo 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247865159378296833?s=19 

12 "I am proud that we are working closely with NGOs, Gurudwaras, Mandirs, Masjids and 
Churches to feed everyone on the land of Punjab", @capt_amarinder Singh, Punjab Chief 
Minister. 
https://t.co/W2Fa1oO3TY 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247880815926624257?s=19 

13 |April 8, 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 
@vipulujwal, IAS, member of the State Control Room set up at Chandigarh. 
https://t.co/2UgRgzPxbL 

https://t.co/1ZQviO05XF
https://twitter.com/CMOPb/status/1247835978321915905?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247848473149321216?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1247848146769547269?s=19
https://t.co/bHpPgLPMHl
https://twitter.com/CMOPb/status/1247851034606579712?s=19
https://t.co/V3n4BlQOwj
https://twitter.com/CMOPb/status/1247858525302214656?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247861291156303874?s=19
https://t.co/50xboEOY6B
https://twitter.com/CMOPb/status/1247862614488526848?s=19
https://t.co/twCkPalysn
https://t.co/ok1n98EMVo
https://twitter.com/CMOPb/status/1247865159378296833?s=19
https://t.co/W2Fa1oO3TY
https://twitter.com/CMOPb/status/1247880815926624257?s=19
https://t.co/2UgRgzPxbL


14 In a major crackdown against persons, who are posting derogatory & objectionable messages 
on various social platforms, @PP_Patiala has registered a criminal case against Akashdeep for 
posting such messages against a community to create communal disharmony.@PunjabPoliceInd 
https://t.co/6NyYcIbFtT 

 #StayHomeStayHealthy, Together we can fight #CoronavirusPandemic, for this following four 
aspects are especially important to be 
considered.#CoronaLessons#Coronavirustruth#CoronaUpdate #PunjabLockDown 
#PunjabCurfew 
https://t.co/5aU5dUyT23 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247896834837598209?s=19 

15 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder has ramped up its #COVID19 
testing capability by ten times with procurement of 5 RTPCR and 4 RNA extraction machines 
(with automation) at a cost of ₹2.31 Cr and is also preparing to launch rapid testing from Apr 
10....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247901610379886607?s=19 
https://twitter.com/CMOPb/status/1247901130593423360?s=19 

16 All arrangements have been made for safe & smooth procurement of wheat from April 15.  To 
reduce rush for maintaining social distencing, number of markets have been doubled. All 

markets will have 🧴sanitizers,        masks and 🧴 soaps. #MaintainSocialDistancing, 
#StayHomeStaySafe. 
https://t.co/RfSfrflu1c 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248089811749081088?s=19 

17 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsAgainstCorona #ChitkaraUniversity 
#LovelyProfessionalUniversity #ChandigarhUniversity 
https://t.co/jExROJphmR 

18 #COVID19_Survivor_Speaks; Sarpanch Harpal Singh, resident of Pathlawa, SBS Nagar was tested 
-ve Consecutively on the 4th & 5th April. He was brought to isolation on 22nd March. Deputy 
Commissioner and SSP SBS Nagar congratulating him on his full recovery.#PunjabFightsCorona 
https://t.co/OiBJY81pZw 

19 One is advised to maintain at least 3 feet distance from anyone who seems sick with any 
symptoms of #Covid19 #CoronavirusOutbreak #21daylockdown #Covid19 #PunjabFightsCorona 
https://t.co/dwsJ21tWcs 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248137470723538945?s=19 

20 In this war against #Corona let's celebrate this #Vaisakhi with our families in our homes. 
#StayUnited #StayHomeStayHealthy #Covid19 #CoronavirusOutbreak #Coronavirus #Corona 
#Covid19 #21daylockdown #PunjabFightsCorona 
https://t.co/P2TtTRMFKS 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248151910835572736?s=19 

21 CM @capt_amarinder singh holds broad-based consultations with senior leaders of 
@INCPunjab, @Akali_Dal_ , @AamAadmiParty & @cpofindia on way forward on #COVID19 
crisis & #PunjabLockDown. Cong MLAs authorise CM to take decision on curfew extension in 
interest of state & its people 
https://t.co/sbVXYVGKDl 
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S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੁੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੋਵਧਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, "ਤ ਸੀਂ ਮਨ ੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ, ਤ ਹਾਡਾ ਬਹ ਤ-ਬਹ ਤ ਧੰਨਿਾਦ" 

Dedicated to all the frontline fighters in #FightAgainstCOVID19 , "You are saving the 
humanity, A Big Thanks to You" 
https://www.instagram.com/p/B-v4SycJU_Z/?igshid=y8aod5m3klz8 
https://www.instagram.com/p/B-v2v75BLPa/?igshid=1anvvrlo5d77v 

2 ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੂੰਦਰ ਜਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦਾ ਤਜਹ ਜਦਲੋਂ  ਧੂੰਨਵਾਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਸਾਰੇ #ਕੋਜਵਡ19 ਜਵਰ ੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। #ਘਰੇਰਹੋਸ ਰਜਖੱਤਰਹੋ 

ਇੱਕ ਜਮਸ਼ਨ ਹੈ ਿੋ ਜਨਸ਼ਚਤ ਰ ਪ ਤੋਂ ਸਾਨ ੂੰ #ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਵਰ ੱਧ ਇਹ ਯ ੱਧ ਜਿੱਤਾਵੇਗਾ। 
... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government thanks all the citizens, 
you all are playing an essential role in our fight against #Covid19. 
The #StayHomeStayHealthy is a mission which will definitely make us win this war against 
#Corona. 
#PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B-v4ekKp9o2/?igshid=1d23tby0tdipw 

3 ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਸਰਫ਼ ਮਨ ੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ੱਖ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ, ਮ ਰਗੇ, ਅੂੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਆਜਦ 

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤ ੇਦ ੱਧ ਤੇ ਦ ੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜਵਡ-19) ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ 
Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  
Consumption of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products 
doesn't Spread Coronavirus (Covid-19) 
#Covid19 #CoronavirusOutbreak #21DaysChallenge #Coronavirus 
https://www.instagram.com/p/B-v4izgpLqp/?igshid=1bzdpgt5otc5l 
https://www.instagram.com/p/B-v3gwSBdoP/?igshid=17k2ego3ckjcz 

4 ਵੈਸਾਖੀ ਨ ੂੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
#Covid19 #Curfew #PunjabFights 
JagBani The Tribune Hindustan Times 
#RozanaSpokesman #Ajit #IndianExpress #TheHindu 
https://www.instagram.com/p/B-v4kEkJQGa/?igshid=lkoosz8ili48 
https://www.instagram.com/p/B-v3iPmByhM/?igshid=1hj8mti87k97r 

5 ਨੋਵੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜਵਡ19) ਕਰਜਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਲਾਹ। 

ਘਰ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ 

Essential advice to people during #curfew/lockdown against #Covid19 
Celebrate Baisakhi at Home 
JagBani News18 Punjab #Ajit The Tribune #PunjabiTribune Hindustan Times 
#IndianExpress #PunjabiJagran 
#TheTimesOfIndia #RozanaSpokesman 
https://www.instagram.com/p/B-v4lW9JF-6/?igshid=12srmhluc37t0 
https://www.instagram.com/p/B-v3jGChUQK/?igshid=cawpzu74klzz 

6 ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। #ਅਸੀਕੋਰੋਨਾਨਾਲਲੜਾਂਗ 
..... It's not war of nations but war for humanity. 
#WeFightCorona 
The Tribune Hindustan Times JagBani News18 Punjab 
https://www.instagram.com/p/B-v4mOCpeeU/?igshid=1v0jkdoonioxd 
https://www.instagram.com/p/B-v3kFmBNAx/?igshid=1physlq1ytrfb 

7 #ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

https://www.instagram.com/p/B-v4SycJU_Z/?igshid=y8aod5m3klz8
https://www.instagram.com/p/B-v2v75BLPa/?igshid=1anvvrlo5d77v
https://www.instagram.com/p/B-v4ekKp9o2/?igshid=1d23tby0tdipw
https://www.instagram.com/p/B-v4izgpLqp/?igshid=1bzdpgt5otc5l
https://www.instagram.com/p/B-v3gwSBdoP/?igshid=17k2ego3ckjcz
https://www.instagram.com/p/B-v4kEkJQGa/?igshid=lkoosz8ili48
https://www.instagram.com/p/B-v3iPmByhM/?igshid=1hj8mti87k97r
https://www.instagram.com/p/B-v4lW9JF-6/?igshid=12srmhluc37t0
https://www.instagram.com/p/B-v3jGChUQK/?igshid=cawpzu74klzz
https://www.instagram.com/p/B-v4mOCpeeU/?igshid=1v0jkdoonioxd
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ਅਸੀਂ ਇਕਿ ੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਜਦੱਜਤਆਂ ਇਨ੍ਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ। 
#StayHomeStayHealthy 
Together we can fight #CoronaVirus for this following four aspects are especially 
important to consider. 
The Tribune Hindustan Times #IndianExpress #TheHindu JagBani #RozanaSpokesman 
#DianikJagran #Ajit News18 Punjab #LivingIndia 
https://www.instagram.com/p/B-v4nKYJw0O/?igshid=7pn1b9g40pdn 
https://www.instagram.com/p/B-v3lWzBqY8/?igshid=axbj7tmitc4f 

8 “ਮੈਨੂੰ  ਮਾਣ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਓ, ਗ ਰਦ ਆਵਰਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਵਜਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਭੋਜਨ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ”, ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ, ਮ ੁੱ ਖ 
ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 

"I am proud that we are working closely with NGOs, Gurudwaras, Mandirs, Masjids and 
Churches to feed everyone on the land of Punjab", Captain Amarinder Singh, Punjab 
Chief Minister. 
https://www.instagram.com/p/B-v4oEGJ0ku/?igshid=dfrcf5zacnpr 
https://www.instagram.com/p/B-v3n4AB1AI/?igshid=1kmkyhg4hv96l 

9 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜਡਊਟੀ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਜਦਆਂ, ਕਾਰਜਗਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ 

ਜਪਤਾ ਸਮੇਤ 65 ਸੇਵਾਮ ਕਤ ਪ ਜਲਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ #ਕੋਜਵਡ19 ਸੂੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਵੱਚ ਰ ਪਨਗਰ 

ਪ ਜਲਸ ਨ ੂੰ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
Setting a shining example of professional camaraderie & committment to duty, 55 retired 
police personnel including the father of Kargil martyr have voluntarily offered their 
services to assist Rupnagar Police in its efforts to eliminate #Covid19 threat. 
https://www.instagram.com/p/B-v4o4xJK_B/?igshid=13xmzdu2o7igl 
https://www.instagram.com/p/B-v3twmhRn6/?igshid=1suj25l3y46ii 

10 In a major crackdown against the persons, who are posting derogatory and objectionable 
messages on various social platforms, the Patiala Police has registered a criminal case 
against Akashdeep for posting such messages against a community to create communal 
disharmony amongst members of different communities. 
https://www.instagram.com/p/B-v4qt_phAd/?igshid=12ei0mttt23qk 

11 To reduce rush for maintaining social distencing, the number of markets have been 

doubled. All markets will have 🧴sanitizers,        masks and 🧴 soaps.  There will be 
continuous spray of sanitizer in the area around the markets.  Every wheat grains will be 
procured. All of this also requires your support;  #MaintainSocialDistancing, 
#StayHomeStaySafe. 
#PunjabFightsCoronaVirus #COVID19 
https://www.instagram.com/p/B-v4vfyJL-1/?igshid=1jdc957zn8x8t 
https://www.instagram.com/p/B-v3zfrhrrD/?igshid=13df2fkqv41zf 

12 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has ramped up its 
#COVID19 testing capability by ten times with the procurement of 5 RTPCR and 4 RNA 
extraction machines (with automation) at a cost of Rs. 2.31 Crores, and is also preparing 
to launch rapid testing from April 10 to check the spread of contagion. While 10 lakh 
Rapid Testing Kits, already ordered from ICMR, are awaited, the state government has 
also floated inquiry in the open market for another 10,000 kits 
https://www.instagram.com/p/B-v40rBp-UC/?igshid=1entqfben8hz4 

13 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 

https://www.instagram.com/p/B-v4nKYJw0O/?igshid=7pn1b9g40pdn
https://www.instagram.com/p/B-v3lWzBqY8/?igshid=axbj7tmitc4f
https://www.instagram.com/p/B-v4oEGJ0ku/?igshid=dfrcf5zacnpr
https://www.instagram.com/p/B-v3n4AB1AI/?igshid=1kmkyhg4hv96l
https://www.instagram.com/p/B-v4o4xJK_B/?igshid=13xmzdu2o7igl
https://www.instagram.com/p/B-v3twmhRn6/?igshid=1suj25l3y46ii
https://www.instagram.com/p/B-v4qt_phAd/?igshid=12ei0mttt23qk
https://www.instagram.com/p/B-v4vfyJL-1/?igshid=1jdc957zn8x8t
https://www.instagram.com/p/B-v3zfrhrrD/?igshid=13df2fkqv41zf
https://www.instagram.com/p/B-v40rBp-UC/?igshid=1entqfben8hz4


#StayHomeStaySafe #PunjabFightsAgainstCorona #ChitkaraUniversity 
#LovelyProfessionalUniversity #ChandigarhUniversity 
https://www.instagram.com/p/B-v43D8JRtU/?igshid=kx4azyyxkiu 
https://www.instagram.com/p/B-v35zLhmiq/?igshid=1v6x3sct6trgy 

14 ਜਬਮਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫ ੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
Maintain at least 3 feet distance from anyone who is sick 
#CoronavirusOutbreak #21daylockdown #Covid19 #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B-wIWzdJecL/?igshid=eb3b4r97auia 
https://www.instagram.com/p/B-wPixmhMh_/?igshid=3x0azvl2axfl 

15 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 

ਪੂੰਿਾਬੀਓ ਪਜਰਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਲੋ ਰਾਖੀ। ਘਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵੈਸਾਖੀ। #CoronavirusOutbreak 

#21daylockdown #PunjabFightsCorona #Covid19 #Coronavirus 
https://www.instagram.com/p/B-wI8ebpLK9/?igshid=6hwjy4btryls 
https://www.instagram.com/p/B-wPvDohSM1/?igshid=3vfr2bp8g5rv 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || April 8, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://youtu.be/njktITe74w4 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 Punjab ramps up COVID testing capability 10-fold, procures 5 RTPCR & 4 RNA extraction 
machines 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮ ੁੱਚੇ ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਪਾਇਲਟ ਪਿਾਜੈਕਟ ਿਜੋਂ ਵਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਸ ਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਚ ਵਣਆ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161171755348836/?ty
pe=3&theater 

2 ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਿਾਇਰਸ ਮ ਕਤ-ਮੇਅਰ 

ਿੁੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਛਟੋੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161171632015515?__tn__=-R 

https://www.instagram.com/p/B-v43D8JRtU/?igshid=kx4azyyxkiu
https://www.instagram.com/p/B-v35zLhmiq/?igshid=1v6x3sct6trgy
https://www.instagram.com/p/B-wIWzdJecL/?igshid=eb3b4r97auia
https://www.instagram.com/p/B-wPixmhMh_/?igshid=3x0azvl2axfl
https://www.instagram.com/p/B-wI8ebpLK9/?igshid=6hwjy4btryls
https://www.instagram.com/p/B-wPvDohSM1/?igshid=3vfr2bp8g5rv
https://youtu.be/njktITe74w4
https://punjabgovtindia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161171755348836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161171755348836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161171632015515?__tn__=-R


3 ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮਾਸਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ-ਡਾ. ਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤਿਰ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਪਿੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161171158682229?__tn__=-R 

4 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ “psdm.gov.in” 'ਤ ੇਸਿ-ੈਮ ਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਵਕੁੱਟ ਜਾਰੀ 
ਸ਼ੁੱਕ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕੁੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161170715348940?__tn__=-R 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਵਕਲ 

- ਵਜਲੇ ਵਿਚ 650 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161171062015572?__tn__=-R 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਸ ਦਾ ਨਿਾਂ ਵਚਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਾਈਆਂ ਿੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161172295348782?__tn__=-R 

7 ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵ ੁੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਿੁੱਟਸ ਐਪ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਦਉ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161170645348947?__tn__=-R 

8 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਿਾਲੇ ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦ ੇ2 ਹੋਰ ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਨ 
ਦੁੱਸੋ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ 
ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤ ੇਨਿੇਂ ਦਾਖ਼ਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ: ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਵਸੰਗਲਾ 
ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੁੱਕ ਬੁੱਸਾਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਤ ੇਵਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿੀ 
ਨਾ ਿਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161173588681986/?ty
pe=3&theater 

9 ਵਜਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਦੁੱਤਾ 200 ਪੀ ਪੀ ਈ ਵਕੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ 

-ਵਜਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161396041993074/?ty
pe=3&__tn__=-R 

10 ਹ ਣ ਜ ਮੈਟੋ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਿਾਉ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ' ਹ ਣ ਫਨੋ ਦੇ ਇਕ ਕਵਲਕ ਉਤ ੇ

ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਜ ਮੈਟੋ' ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161395845326427?__tn__=-R 

11 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਗਰ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ ਲੀਸ ਪਜਰਵਾਰ ਸੀ ਪੀ ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ। (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161384465327565?__tn__=-R 

12 ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਕਸਬੇ ਵਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਪੂਰਨ ਸਵਹਯੋਗ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161222398677105?__tn__=-R 

13 ਹ ਣ ਜ ਮੈਟੋ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਿਾਉ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ' ਹ ਣ ਫਨੋ ਦੇ ਇਕ ਕਵਲਕ ਉਤੇ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161399558659389?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161171158682229?__tn__=-R
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/161172295348782?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161170645348947?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161173588681986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161173588681986/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161396041993074/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/161396041993074/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161395845326427?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161384465327565?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161222398677105?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161399558659389?__tn__=-R


14 ਵਜਲਹਾ ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (Poto) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161398768659468/?ty
pe=3&theater 

15 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੰਜਾਬ ਟੋਲ ਫਿੀ ਹੈਲੋਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161397935326218/?ty
pe=3&theater 

16 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਗਰ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ ਲੀਸ ਪਜਰਵਾਰ ਸੀ ਪੀ ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ। (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161384465327565?__tn__=-R 

17 ਸ਼ਿੀ ਪਿੋਸ਼ਤਮ ਲਾਲ ਚੋਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਸ਼ਿਾਲਾ ਐਡਿਾਂਸ ਇੰਡੀਆ ਪਿਜੈਕਟ ਵਲਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜਿੰਦ 
ਪਵਰਿਾਰਾ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=217950242776193 

18 ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=257409018760917 

19 ਜੰਵਡਆਲਾ ਗ ਰੂ ਦੀ ਪ ਲਸ ਿਲੋਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਨੀ (Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=2668449956725308 

20 Deputy Commissioner Amritsar Byte (Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161124238686921?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹ ਣ ਜ ਮੈਟੋ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਿਾਉ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ' ਹ ਣ ਫੋਨ ਦੇ ਇਕ ਕਵਲਕ ਉਤੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਜ ਮੈਟੋ' ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247867428056338433 

2 ਵਜਲਾ  ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਦੁੱਤਾ 200 ਪੀ ਪੀ ਈ ਵਕੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ 

-ਵਜਲਾ  ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247867255280422914 

3 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਸ ਦਾ ਨਿਾਂ ਵਚਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਾਈਆਂ ਿੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247852360031854593 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮ ੁੱ ਚੇ ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਪਾਇਲਟ ਪਿਾਜੈਕਟ ਿਜੋਂ ਵਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਸ ਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਚ ਵਣਆ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247852211561889792 

5 ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਿਾਇਰਸ ਮ ਕਤ-ਮੇਅਰ 

ਿੁੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247852100098248704 

6 ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮਾਸਹਾਰੀ ਖਾਣ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ-ਡਾ. ਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161398768659468/?type=3&theater
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https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247852100098248704


ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤਿਰ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਪਿੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851967369474049 

7 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਵਕਲ 

- ਵਜਲੇ ਵਿਚ 650 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851894191476736 

8 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ “://psdm.gov.in” 'ਤੇ ਸਿ-ੈਮ ਲਾਂਕਣ ਟਲੂ ਵਕੁੱਟ ਜਾਰੀ 
ਸ਼ੁੱਕ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕੁੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851821214752769 

9 ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵ ੁੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਿੁੱਟਸ ਐਪ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਦਉ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851745859919878 

10 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਿਾਲੇ ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਨ ਦੁੱਸੋ 
ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851650527588353 

11 ਸ਼ਰੀ ਪਰੋਸ਼ਤਮ ਲਾਲ ਚੋਕੀ ਇੂੰਚਾਰਿ ਜਸ਼ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਇੂੰਡੀਆ ਪਰਿੈਕਟ ਜਲਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਜਰਵਾਰਾ 

ਨ ੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਦੇ ਹੋਏ। (video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248145720646885377 

12 ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। (video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248145916885778433 

13 ਜੰਵਡਆਲਾ ਗ ਰੂ ਦੀ ਪ ਲਸ ਿਲੋਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਨੀ (video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248146115737710593 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮ ੁੱਚੇ ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਪਾਇਲਟ ਪਿਾਜੈਕਟ ਿਜੋਂ ਵਕਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਸ ਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਚ ਵਣਆ 

2 ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਿਾਇਰਸ ਮ ਕਤ-ਮੇਅਰ 

ਿੁੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਛਟੋੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ 

3 ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮਾਸਹਾਰੀ ਖਾਣ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ-ਡਾ. ਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ  ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤਿਰ ਬਨਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਿੀ ਪਿੋਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 

4 ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ “psdm.gov.in” 'ਤ ੇਸਿ-ੈਮ ਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਵਕੁੱਟ ਜਾਰੀ 
ਸ਼ੁੱਕ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕੁੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

5 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਮ ਸ਼ਵਕਲ 

- ਵਜਲੇ ਵਿਚ 650 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਲਈ ਪਰਵਮਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851967369474049
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851894191476736
https://t.co/pAC9rTnILb?amp=1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851821214752769
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851745859919878
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1247851650527588353
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248145720646885377
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248145916885778433
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248146115737710593


6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ ਲਸ ਦਾ ਨਿਾਂ ਵਚਹਰਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਾਈਆਂ ਿੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਲਾਜ਼ਮ 

7 ਵਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵ ੁੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਰਵਕੰਗ ਬਾਰੇ ਿੁੱਟਸ ਐਪ ਉਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਦਉ 

8 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਪਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਿਾਲੇ ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦ ੇ2 ਹੋਰ ਪਿਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਰਨ 
ਦੁੱਸੋ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ 
ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤ ੇਨਿੇਂ ਦਾਖ਼ਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ 
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ: ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਵਸੰਗਲਾ 
ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਿੁੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੁੱਕ ਬੁੱਸਾਂ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਿੀ 
ਨਾ ਿਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

9 ਵਜਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਦੁੱਤਾ 200 ਪੀ ਪੀ ਈ ਵਕੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ 

-ਵਜਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੱਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

10 ਹ ਣ ਜ ਮੈਟੋ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਿਾਉ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ' ਹ ਣ ਫਨੋ ਦੇ ਇਕ ਕਵਲਕ ਉਤ ੇ

ਸ਼ਵਹਰ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਜ ਮੈਟੋ' ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ 

11 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਗਰ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ ਲੀਸ ਪਜਰਵਾਰ ਸੀ ਪੀ ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ। (Photo) 

12 ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਕਸਬੇ ਵਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਪੂਰਨ ਸਵਹਯੋਗ (Video) 

13 ਹ ਣ ਜ ਮੈਟੋ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੰਗਿਾਉ ਕਵਰਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ 'ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ' ਹ ਣ ਫਨੋ ਦੇ ਇਕ ਕਵਲਕ ਉਤੇ (Photo) 

14 ਵਜਲਹਾ ਅੰਵਮਿਤਸਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (Poto) 

15 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੰਜਾਬ ਟੋਲ ਫਿੀ ਹੈਲੋਲਾਈਨ ਨੰਬਰ (Photo) 

16 ਲੋੜਵੂੰਦਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੂੰਗਰ ਜਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ ਲੀਸ ਪਜਰਵਾਰ ਸੀ ਪੀ ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ। (Photo) 

17 ਸ਼ਿੀ ਪਿੋਸ਼ਤਮ ਲਾਲ ਚੋਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਵਸ਼ਿਾਲਾ ਐਡਿਾਂਸ ਇੰਡੀਆ ਪਿਜੈਕਟ ਵਲਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋੜਿੰਦ 
ਪਵਰਿਾਰਾ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ (Video) 

18 ਅੂੰਜਮਰਤਸਰ ਸ਼ਜਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਵਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ। (Video) 

19 ਜੰਵਡਆਲਾ ਗ ਰੂ ਦੀ ਪ ਲਸ ਿਲੋਂ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਨੀ (Video) 

20 Deputy Commissioner Amritsar Byte (Video) 
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S.N. Post with link 

1 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  
Consumption of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products 
doesn't Spread #Coronavirus 



https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447345206056507/?d=n 

2 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮ ੱਖ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447370362720658/?d=n 

3 Stay Home Stay Healthy 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447388539385507/?d=n 

4 ਜਾਣ ੋਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿੁੱਚ ਭਲਕੇ (9 ਅਪਰੈਲ) ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਿੇਗਾ ਵਛੜਕਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447422906048737/?d=n 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਡਟੇ ਯੋਵਧਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ (Video) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447456869378674/?vh=e&d=n 

6 || 8 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਜਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2421396834840005/?vh=e&d=n 

7 ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।   ਅਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447480449376316/?d=n 

8 ਘਰ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447491906041837/?d=n 

9 Sanitization is being done at Barnala (Video) 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447539499370411/?vh=e&d=n 

10 ਅੁੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447793049345056/?d=n 

11 ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਆ ਅਤ ੇਜਨਰਜਵਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447863956004632/?d=n 

12 ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਡਟੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447879602669734/?d=n 

13 ਬਰਨਾਲਾ ਪ ਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਡਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ‘ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਵਦਿਸ’ ਦੀ 
ਸ਼ਾਮ (Press Note ) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447879819336379/?d=n 

14 ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
* ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਵਪਤ 

* 10 ਸੈਵਕੰਡ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਹੋਿੇਗਾ ਜੀਿਾਣ ੂਰਵਹਤ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447880126003015/?d=n 

15 ..ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ ਉਵਠਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦਫਤਰ 

*ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱੱੁੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447880316002996/?d=n 

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447345206056507/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447370362720658/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447388539385507/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447422906048737/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447456869378674/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2421396834840005/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447480449376316/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447491906041837/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447539499370411/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447793049345056/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447863956004632/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447879602669734/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447879819336379/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447880126003015/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/447880316002996/?d=n


 

S.N. Post with link 

1 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  
Consumption of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products 
doesn't Spread #Coronavirus (#COVID19) 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247844430649806849?s=12 

2 District administration @Barnala expressed gratitude to all frontline workers 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247889978857668619?s=12 

3 It's not war of nations but war for humanity. 
#WeFightCorona 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247890781190230020?s=12 

4 Essential advice to people during #curfew/lockdown against #Covid19 
Celebrate Baisakhi at Home 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247892120184033280?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  
Consumption of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products 
doesn't Spread #Coronavirus 

2 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮ ੱਖ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 

3 Stay Home Stay Healthy 

4 ਜਾਣ ੋਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿੁੱਚ ਭਲਕੇ (9 ਅਪਰੈਲ) ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿੁੱਚ ਹੋਿੇਗਾ ਵਛੜਕਾਅ 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਡਟੇ ਯੋਵਧਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ (Video) 

6 ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।   ਅਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ 

7 ਘਰ ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ 

8 Sanitization is being done at Barnala (Video) 

9 ਅੁੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

10 ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਆ ਅਤ ੇਜਨਰਜਵਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ। 

11 ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਡਟੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ (Press Note) 

12 ਬਰਨਾਲਾ ਪ ਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਡਟੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ‘ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਵਦਿਸ’ ਦੀ 
ਸ਼ਾਮ (Press Note ) 

13 ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
* ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਥਾਵਪਤ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247844430649806849?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247889978857668619?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247890781190230020?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1247892120184033280?s=12


* 10 ਸੈਵਕੰਡ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਹੋਿੇਗਾ ਜੀਿਾਣ ੂਰਵਹਤ (Press Note) 

14 ..ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰ ਜ ਉਵਠਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਦਫਤਰ 

*ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱੱੁੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Press Note) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ 

ਪਾਿੀਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪ ਰਾ ਹੋ ਚ ੱਕਾ ਹੈ ਅਤ ੇ100 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਤ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਜੇ਼ਰ-

ਏ-ਇਲਾਿ ਹਨ। 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659680164575061/?app=fbl 

2 ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659769477899463/?app=fbl 

3 ਵਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ੇਦਾਨੀ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ 
ਦੀ ਅਪੀਲ਼ 

‘ਵਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659773741232370/?app=fbl 

4 ਵਪੰਡਾਂ ਿਾਂਗ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿੀ ਆਪਣ ੇਿਾਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਲ ਕਰਨ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਪ ਵਲਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 613 ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 556 ਵਪੰਡਾਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤ ੇ

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659774451232299/?app=fbl 

5 ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਹਵਤਆਤੀ ਸਮਾਨ ਿੀ ਉਪਲੁੱ ਬਧ ਕਰਿਾਇਆ.. 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659776471232097/?app=fbl 

6 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਿਨਾਬ ਮ ਹੂੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋਂ  ਸੋਸਲ ਜਡਸਟੈਂਜਸੂੰਗ ਨ ੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ ਚਨਾ 

ਤਕਨੌਲੋਿੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਿ ੇਤੱਕ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਕੀਤੀ 

ਿਾਵੇਗੀ। 
 

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਜਵੱਚ ਸਮਾਿ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
 

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਿ ਮ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਿੇਕਰ ਤ ਹਾਡੇ ਜਵਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659780194565058/?app=fbl 

7 ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਿਣਾ ਨ ੂੰ 

ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਵੀ ਜਕਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ ਿਰ ਰ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 

ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਸੈਕਟਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨ ੂੰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659780194565058/?app=fbl


ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਾਵੇ ਅਤ ੇਜਿਹੜੇ ਜਵਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ 

ਆਪ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659789127897498/?app=fbl 

8 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659817854561292/?app=fbl 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਿਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659817937894617/?app=fbl 

10 ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਵਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱਪ, ਜਿਦੇ ਜਵੱਚ ਜਪੂੰਡਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨ ੂੰ ਟਰ ੇਜਨੂੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ 

ਮੂੰਗਵਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਤ ੇwork from home ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮ ਜਹੂੰਮ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਪਾਈਐ। 

ਮਾਸਕ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ  ਮੈਸਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਦਤ ੇਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201677856243/?app=fbl 

11 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201857856225/?app=fbl 

12 ਸਿੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201967856214/?app=fbl 

13 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202137856197/?app=fbl 

14 ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202307856180/?app=fbl 

15 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202417856169/?app=fbl 

16 ਫਵਤਹਗੜਹ ਚੜੂੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202581189486/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇ

 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਹਵਤਆਤੀ ਸਮਾਨ ਿੀ ਉਪਲੁੱ ਬਧ ਕਰਿਾਇਆ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲੋ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 

2 ਵਪੰਡਾਂ ਿਾਂਗ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿੀ ਆਪਣ ੇਿਾਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਲ ਕਰਨ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਪ ਵਲਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 613 ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 556 ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659789127897498/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659817854561292/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/659817937894617/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201677856243/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201857856225/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660201967856214/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202137856197/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660202307856180/?app=fbl


 

ਜੇਕਰ ਗਲੀ ਮ ਹੁੱ ਵਲਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋਕ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 97800-06639 ’ਤੇ ਿੁੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ, 

ਤ ਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋਿੇਗੀ 

3 ਵਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ 
ਅਪੀਲ਼ 

 

‘ਵਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ’ 

4 ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ 

ਪਾਿੀਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪ ਰਾ ਹੋ ਚ ੱਕਾ ਹੈ ਅਤ ੇ100 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਤ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਜੇ਼ਰ-

ਏ-ਇਲਾਿ ਹਨ। 

6 ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਿਣਾ ਨ ੂੰ 

ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਵੀ ਜਕਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ ਿਰ ਰ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 

7 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

 

8 ਸਿੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

9 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

10 ਫਵਤਹਗੜਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

11 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

12 ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇ

 

ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਸਹਤ ਅਮਲੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਹਵਤਆਤੀ ਸਮਾਨ ਿੀ ਉਪਲੁੱ ਬਧ ਕਰਿਾਇਆ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲੋ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 

2 ਵਪੰਡਾਂ ਿਾਂਗ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿੀ ਆਪਣ ੇਿਾਰਡਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਲ ਕਰਨ - ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਪ ਵਲਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ 613 ਵਪੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 556 ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਪੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ 
 



ਜੇਕਰ ਗਲੀ ਮ ਹੁੱ ਵਲਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋਕ ਇਕੁੱ ਠੇ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 97800-06639 ’ਤੇ ਿੁੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤ, 

ਤ ਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋਿੇਗੀ 

3 ਵਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਪ ਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਾ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ 

ਦੀ ਅਪੀਲ਼ 

 

‘ਵਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣਾਉਣ’ 

4 ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਿਾਬ ਜਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾ 

ਪਾਿੀਟਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪ ਰਾ ਹੋ ਚ ੱਕਾ ਹੈ ਅਤ ੇ100 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਤ ਸ ਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਵੱਚ ਜੇ਼ਰ-

ਏ-ਇਲਾਿ ਹਨ। 

6 ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੂੰਦ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹ ੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਿਣਾ ਨ ੂੰ 

ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਕ ਿਦੋਂ ਵੀ ਜਕਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ ਿਰ ਰ ਸ ਜਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। 

7 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

8 ਸਿੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

9 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

10 ਫਵਤਹਗੜਹ ਚੂੜੀਆਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

11 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ----ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

12 ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅੁੱਜ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਮਤੀ 9 ਅਪਿੈਲ 2020 

13 ਜਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ ਵਲੋਂ  ਬਣਾਏ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੱਪ, ਜਿਦੇ ਜਵੱਚ ਜਪੂੰਡਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨ ੂੰ ਟਰ ੇਜਨੂੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 

ਲਈ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੂੰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਿਾ ਰਹੇ ਹੈ।ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ 

ਮੂੰਗਵਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਅਤ ੇwork from home ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮ ਜਹੂੰਮ ਜਵੱਚ ਜਹੱਸਾ ਪਾਈਐ। 

ਮਾਸਕ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ  ਮੈਸਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਦਤ ੇਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

14 ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਿਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ 

15 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਵਠੰਡਾ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ  ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258408074453264 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE_%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%B8_%E0%A8%B5%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%AE%E0%A8%B9%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%AA%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A8%A8_%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDr0tHg6N8kE79Q_Us6bASSw9EGcoLbHh4gvNh4IVeX7kUeF747NNwgIczX8QV66oRb5Fg7kRfnegxMsQ3bOeJAZ8eqM9T1W55Q4bsd6pIZm8ja0RwmBs4Vgn6tmzu9a60N_yjCV_y7JiL0VE2khRP-Iv9rbbnQoM1_T12sPN6luOtGW35MQQP-Gdm7GkOffTaPYBNuizUPj4C7qGcAbwaYJ0Ruey_mRMyht8nohuhM3NErFaQF8NK8dU777qInZ0lcF-r_ld_VezYvVW7YZHD3gLqBfDCEKkerOxf6IKreHfP9x1AoLUQQSbsAvQvo2cJ8-WQ9710uR2rAZ6J95ZaV2iMV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258408074453264/


2 ਵਿੁੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਨਭਾਇਆ ਿਾਅਦਾ, ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਮ ਹਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਪੀਪੀਈ ਵਕੁੱਟਾਂ, 
ਡਾਕਟਰ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258441231116615/ 

3 ਬਜਠੂੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵਸ਼ਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤ ੇਸਦਗ ਨਪਰੀਤ ਜਸੂੰਘ ਨੇ ਸਾਨ ੂੰ ਸਭ ਨ ੂੰ ਜਸੱਜਖਆ ਜਦੂੰਦੀ ਇਕ ਜਵਡੀਓ ਬਣਾਈ 

ਹੈ। ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਜਚਆਂ ਦਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਸਮਝੋ, ਮੂੰਨੋ ਅਤ ੇਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258468531113885/ 

4 Creative: You Are Saving The Humanity A Big Thank You 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258498804444191/ 

5 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ਼ ਮਨ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ....... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258524451108293/ 

6 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2421396818173340/ 

7 ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258562627771142/ 

8 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਅਪੀਲ - ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258645461096192/ 

9 ਵਜਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਵਠਡਾ ਬਣਾਏ ਗਰ ੁੱ ਪ Govt Scheme Bti 16 ਦਾ ਵਲੰਕ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258665264427545/ 

10 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਸਾਡ ੇਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258681121092626/ 

11 ਵਿੁੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਚ ਹੀ ਿਾਇਦਾ ਵਨਭਾਇਆ 50 ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਕੁੱਟਾਂ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮ ਹਈਆਂ 

ਕਰਿਾਈਆਂ 

3 ਵਦਨ ਵਿਚ ਵਮਲਣਗੀਆਂ 200 ਹੋਰ ਪੀਪੀਈ ਵਕੁੱਟਾਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258949021065836/ 

12 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ 27 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258961674397904/ 

13 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦ ੁੱ ਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258967211064017/ 

14 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨ ਸਾਰ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ ਡੀ ਸੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258999587727446/ 

15 ਕਰੇਏਜਟਵ : ਆਉ ਜਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਹਰਾਈਏ,  ਆਓ ਇਹ ਜਵਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259019374392134/ 

16 ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258441231116615/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258468531113885/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258498804444191/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258524451108293/
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.ARAcSCoPYhsveZ0Dfnre0nREP3C7t3Z62X527Iqrfnu3hGyzxW--s7iErIouBOT9fcqvyayupSxCGSvFnuQPXJ1dQwrtZa2bU0YoGH2amr-siDdm42TqFXFxQZh8xXdgszp_WmRQDH6Ga3TuOwLOdNgxgcw46XQ3Gap3OFamvxZ8NqNNmK6IVTpOHD7jQxmXi1qBSAS2NnAz6Hq-mLzwdCkEhsKkspmZtvC7D5WG658i0si6BznrYzoElJ637eovNnN8a9s53aLbBGhX6Y88BYtugG7QWjhWyp0JsPZkLiuvqTBGVoUtlm54FRmp20pnX1UBQgRuKJZx8udb9HDNXG4Ln25GRWXyuPRouQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2421396818173340/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE_%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCbk32NCkE_cVlqj3utyEhEZhy_ONFJIc3OVuyYKKV_Fz_vyLjg4ymMx7BQjrN1dIf-AflX9osuD8b3gZbk6bCWj0TsEJ6uYmL2yvi2M4pL6xZOS0Dp8DoqoDWzxH7eSwEbHVRNc9CFR5dw-FlZqP1C0dcaSSWvrxK-Gassul8UMFWnTuVYiVnMpTpoAjW_WVN0yb3QJMfshlXAL2Ofexjcmf97qiLLIrXY-1NoyqlmZZibwH7BtuPbHvxyHED9Pd0qQ10K-lm636pU3FHD4RScFhzVKi6KwKp5BuQsE7sFZlW59Q2-eh1r5ZHn3VrgW00aRZA3LbY7IarAKe3wNeLWP7_F&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258562627771142/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258645461096192/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258665264427545/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258681121092626/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4_%E0%A8%AE%E0%A9%B0%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%A8%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%8B_%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%9A_%E0%A8%B9%E0%A9%80_%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%86_50_%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A8%B2_%E0%A8%B9%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B2_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A_%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%B9%E0%A8%88%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%86%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDx7VF3qalyQ8flJJXB0Kp8MR-UOz32tYMyt0b2nn_RkWrQHuBYr-3mMM_Wn_kp4oELgQ1PdK0aRsh7ZdhaqrXrrB9-9-Zdw06cU5woDy9wsBDdtIEdykAC2NTrCHsUHvs98PxSVAQWhbepuXLAxTf4GGysDGZWSju7fo-qZ-KK_HdlZRAl7IX0fsB7CFHsy3llOL6H5CQ_rnP4XvgTPYDnpi7ZWDz-nf5tY8IAoOLNAp_iO92GP5db9KUanAC6-LxC-3LXjHmM41ivKUjGil8rKQBMawRiq3f3ekisWycy9vfdmCxUK_TRMhhVZDEl7XSrG0k7bitTjcQvjhvuDM2U1l9X&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%A4_%E0%A8%AE%E0%A9%B0%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%A8%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%8B_%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%9A_%E0%A8%B9%E0%A9%80_%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A6%E0%A8%BE_%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%86_50_%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9F%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A8%B2_%E0%A8%B9%E0%A8%B8%E0%A8%AA%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B2_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%9A_%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%B9%E0%A8%88%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%86%E0%A8%82?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDx7VF3qalyQ8flJJXB0Kp8MR-UOz32tYMyt0b2nn_RkWrQHuBYr-3mMM_Wn_kp4oELgQ1PdK0aRsh7ZdhaqrXrrB9-9-Zdw06cU5woDy9wsBDdtIEdykAC2NTrCHsUHvs98PxSVAQWhbepuXLAxTf4GGysDGZWSju7fo-qZ-KK_HdlZRAl7IX0fsB7CFHsy3llOL6H5CQ_rnP4XvgTPYDnpi7ZWDz-nf5tY8IAoOLNAp_iO92GP5db9KUanAC6-LxC-3LXjHmM41ivKUjGil8rKQBMawRiq3f3ekisWycy9vfdmCxUK_TRMhhVZDEl7XSrG0k7bitTjcQvjhvuDM2U1l9X&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258949021065836/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258961674397904/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95_%E0%A8%96%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%A6_%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%B0%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%AA%E0%A8%9F%E0%A9%80_%E0%A8%95%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%B6%E0%A8%A8%E0%A8%B0_%E0%A8%A8%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A8%AE%E0%A9%80%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCSgAk_xzeyUHFx-unFmeTGtysXixtQFZhB20dJeYAWe6YEHzh9d6Um_fB4K7renlIs9KX-ihs5evi9M4eP8DwhOsh3sJJPQZ1BOavBRPAGq_JUmOuUOLDdymanTbX8cipX4YLP199-oFkiKaFpMVkR_3VnHxZfE7KpoFrugn7FooXTcwvYLVUwdCd36oEB1ZXFZKE6-ns58QdlsGf52e26j4kA-M86ucN-KW5OVcUotMtQ9Kc2RuaS44ycvlEqLYNeb0RDqvPRkxrHFsJVCmdz5FBpHL_il6RRsoBlyNRcdqel-O3c8YKR6HXS0AGYeBTRq-hmrT5EjPBRMMWfFQhDgNsp&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258967211064017/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A9%9B%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A8%A4_%E0%A8%85%E0%A8%A8%E0%A9%81%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B0_%E0%A8%AC%E0%A9%80_%E0%A8%9F%E0%A9%80_%E0%A8%A8%E0%A8%B0%E0%A8%AE%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%AC%E0%A9%80%E0%A9%9B%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%87_%E0%A8%AA%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%AC%E0%A9%B0%E0%A8%A7_%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A8%95%E0%A9%B0%E0%A8%AE%E0%A8%B2_%E0%A8%A1%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBaNwB8EBNwIzyJz2cJe7oJSjsxRKfz46bpsY5b4GAczrJoDhr6v9IFAVFYpJ9GIM8VqLrXrV8-yJwn8TnOoBywCpVqkJHQAIplN-92ON3fsfV_BsclUwCvE4Kp0oE2DaecB5AZR1V93YVlUA7AdeOQbWikOJDmEyiiSepBozO7r_k2E6VDhZ7wpBPlojaM5kyhfyZwMGIut4eVPeTuwmY9ajyQr_TdF6lS4fYapU-CprTUS7elyHjgdo1YWNbdpTe18F8U6COlSkwjMOWvg3JDPnlOeSfoXotWvkoDmcRkCuxX_9BUuZoGCe2hK041nYcnt6ph4zIlFpTQXBOLYhcR2LQo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2258999587727446/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259019374392134/


https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259036911057047/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਵਠੰਡਾ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ  ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247845841533976576?s=20 

2 ਵਿੁੱ ਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਨਭਾਇਆ ਿਾਅਦਾ, ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ  ਮ ਹਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਪੀਪੀਈ ਵਕੁੱਟਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247845915362131969?s=20 

3 Creative: You Are Saving The Humanity A Big Thank You 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247877697931370503?s=20 

4 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ਼ ਮਨ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ....... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247877769083551748?s=20 

5 ਕਾਰਵਗਲ ਇੰਡੀਆ ਵਲਮ ਨੇ ਸ ੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 1000 ਪੈਕਟ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤ ੇ

ਐਸਡੀਐਮ ਬਵਠੰਡਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247881598697005059?s=20 

6 ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਿਾਂਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਿੇਂ ਦਾਖ਼ਵਲਆਂ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੰ  ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਾਰੇ 

ਸਕੂਲ: ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਵਸੰਗਲਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247882298306859012?s=20 

7 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਛਟੋਾਂ 
ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 

14 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247882666742964226?s=20 

8 ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਿਸਥਾ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247883507201748993?s=20 

9 || 8 ਅਪਰੈਲ, 2020 || ਕੋਜਵਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247884372834803726?s=20 

10 ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247884490094940162?s=20 

11 Creative : In punjab no one sleeps hungry 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247908891997831168?s=20 

12 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ.... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097003701035008?s=20 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259036911057047/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE_%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%B8_%E0%A8%B5%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%AE%E0%A8%B9%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%B5%E0%A8%AA%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A8%A8_%E0%A8%85%E0%A8%AA%E0%A9%80%E0%A8%B2?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDr0tHg6N8kE79Q_Us6bASSw9EGcoLbHh4gvNh4IVeX7kUeF747NNwgIczX8QV66oRb5Fg7kRfnegxMsQ3bOeJAZ8eqM9T1W55Q4bsd6pIZm8ja0RwmBs4Vgn6tmzu9a60N_yjCV_y7JiL0VE2khRP-Iv9rbbnQoM1_T12sPN6luOtGW35MQQP-Gdm7GkOffTaPYBNuizUPj4C7qGcAbwaYJ0Ruey_mRMyht8nohuhM3NErFaQF8NK8dU777qInZ0lcF-r_ld_VezYvVW7YZHD3gLqBfDCEKkerOxf6IKreHfP9x1AoLUQQSbsAvQvo2cJ8-WQ9710uR2rAZ6J95ZaV2iMV&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247845841533976576?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247845915362131969?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247877697931370503?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247877769083551748?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247881598697005059?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247882298306859012?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247882666742964226?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247883507201748993?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247884372834803726?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE_%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%9C%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCbk32NCkE_cVlqj3utyEhEZhy_ONFJIc3OVuyYKKV_Fz_vyLjg4ymMx7BQjrN1dIf-AflX9osuD8b3gZbk6bCWj0TsEJ6uYmL2yvi2M4pL6xZOS0Dp8DoqoDWzxH7eSwEbHVRNc9CFR5dw-FlZqP1C0dcaSSWvrxK-Gassul8UMFWnTuVYiVnMpTpoAjW_WVN0yb3QJMfshlXAL2Ofexjcmf97qiLLIrXY-1NoyqlmZZibwH7BtuPbHvxyHED9Pd0qQ10K-lm636pU3FHD4RScFhzVKi6KwKp5BuQsE7sFZlW59Q2-eh1r5ZHn3VrgW00aRZA3LbY7IarAKe3wNeLWP7_F&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247884490094940162?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1247908891997831168?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097003701035008?s=20


13 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਸਾਡ ੇਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097151457980418?s=20 

14 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ 27 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097302926905346?s=20 

15 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097774303735810?s=20 

16 ਕਰੇਏਜਟਵ : ਆਉ ਜਭਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ ਹਰਾਈਏ,  ਆਓ ਇਹ ਜਵਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248135385282011136?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਲੜਵਦਆਂ ਜੰਗ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸੰਗ 

2 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੋਨਾ ਿੀਡੀਓ 

3 ਬਵਠੰਡਾ ਪ ਵਲਸ ਿਲੋਂ ਬੇਹੁੱਦ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਅਪੀਲ 

4 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਛਟੋਾਂ 
ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 

14 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕੰਬਾਇਨਾਂ 

5 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ 27 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ 

6 ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿਸ਼ਿਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਦਗ ਨਪਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵਦੰਦੀ 
ਿੀਡੀਓ ਬਣਾਈ 

https://youtu.be/gZBu4ZWqy_s 

7 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੋਨਾ ਿੀਡੀਓ 

https://youtu.be/SuWVAcE-QI0 

 
You tube Link 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਦੋ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਵਿਸ਼ਿਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਦਗ ਨਪਿੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ  ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੰ  ਇੁੱਕ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵਦੰਦੀ 
ਿੀਡੀਓ ਬਣਾਈ 

https://youtu.be/gZBu4ZWqy_s 
 

2 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੋਨਾ ਿੀਡੀਓ 

https://youtu.be/SuWVAcE-QI0 
 

 
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097151457980418?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097302926905346?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248097774303735810?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248135385282011136?s=20
https://youtu.be/gZBu4ZWqy_s
https://youtu.be/SuWVAcE-QI0
https://youtu.be/gZBu4ZWqy_s
https://youtu.be/SuWVAcE-QI0


Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396828173339&id=21960219543433
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2 ਸ ਣ ੋ#ਕੋਵਿਡ19 ਨ ੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਜਹਣਾ ਹੈ; ਸਰਪੂੰਚ ਹਰਪਾਲ ਜਸੂੰਘ (60) ਜਨਵਾਸੀ ਪਠਲਾਵਾ, ਐਸ ਬੀ 

ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ 4 ਅਤ ੇ5 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਨੈਗੇਜਟਵ ਨਤੀਿਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨ ੂੰ 22 ਮਾਰਚ 

ਨ ੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਜਵੱਚ ਜਲਆਂਦਾ ਜਗਆ ਸੀ। ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਅਤ ੇਐਸਐਸਪੀ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ 

ਜਸਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਵਧਾਈ 

ਜਦੱਤੀ।https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643327530221&id=2196021954
34338 

3 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsAgainstCorona #ChitkaraUniversity 
#LovelyProfessionalUniversity #ChandigarhUniversity 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643474196873&id=219602195434338 

4 ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.31 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 
ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ 4 ਆਰਐਨਏ ਐਕਸਟਿੈਕਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਆਟੋਮੈਵਟਕ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ #ਕੋਵਿਡ19 

ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨ ੂੰ 10 ਗ ਣਾ ਵਧਾ ਜਦੱਤਾ ਹੈ। ਸ ਬਾ ਇਸ ਛ ਤ ਦੀ ਜਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਜਤਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਰਾਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ ਮੂੰਗਵਾਈਆਂ 10 ਲੱਖ 

ਰੈਜਪਡ ਟੈਸਜਟੂੰਗ ਜਕੱਟਾਂ ਦੀ ਿਲਦ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ 10,000 ਜਕੱਟਾਂ ਦੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਵਚ ੋ

ਖਰਦੀਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643560863531&id=219602195434338 

5 15 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭੀੜ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦ ੁੱ ਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਇੁੱਕ ਦਸੂਰੇ ਦਰਵਮਆਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ 

ਰੁੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ 🧴ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ,😷 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 🧴 ਸਾਬਣ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਹੋਿੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ 

ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੁੱਚ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਸਪਰੇ ਹੋਿੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣ-ੇਦਾਣ ੇਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਸੁੱਭ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੋ, ਘਰ ਵਿੁੱਚ ਰਹੋ 

ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643647530189&id=219602195434338 
 

6 ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਵਡਊਟੀ ਪਿਤੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਵਦਆਂ, ਕਾਰਵਗਲ 
ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਵਪਤਾ ਸਮੇਤ 65 ਸੇਿਾਮ ਕਤ ਪ ਵਲਸ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਾਂ 

ਜਵੱਚ ਰ ਪਨਗਰ ਪ ਜਲਸ ਨ ੂੰ ਸਜਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643710863516&id=219602195434338 

7 #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮ ੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਜਰੂੰਦਰ ਜਸੂੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਤੇ 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗ ਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੌਿ ਦਾ ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ 

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.ARAJj9hPK4c7tX79wj4qJIas2jSX3as-DpYMGaCqXoHV2HX1okXEdX_9YZQIyuZAzt7m6KYJy2LLAvWIxE-S4E--Gtn_wD_6i4eIOz8ZRvFMywmmOaMJcPvR1x0TkUjg6r_vaQSP0hAvsBz_ngxowJLiboBWUkK53vyokMqrs7-vsLfefLcfRuGY3k1OPzo2Qr-QOFXfMbM2xg0ja5FAwWsfxfVrNcewJRbwRiU1thFhB0qrGQK85MErGPCNUo4iu_wK9uWInqAsm8PFl72OZjVCXPW7Sr8qg3cBzoFpXtVxs9TxPe-xUlYnXddj2ly2y2mrHQOiXWbkSnF0YgopxdQ28_R35wEcNOc&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAJj9hPK4c7tX79wj4qJIas2jSX3as-DpYMGaCqXoHV2HX1okXEdX_9YZQIyuZAzt7m6KYJy2LLAvWIxE-S4E--Gtn_wD_6i4eIOz8ZRvFMywmmOaMJcPvR1x0TkUjg6r_vaQSP0hAvsBz_ngxowJLiboBWUkK53vyokMqrs7-vsLfefLcfRuGY3k1OPzo2Qr-QOFXfMbM2xg0ja5FAwWsfxfVrNcewJRbwRiU1thFhB0qrGQK85MErGPCNUo4iu_wK9uWInqAsm8PFl72OZjVCXPW7Sr8qg3cBzoFpXtVxs9TxPe-xUlYnXddj2ly2y2mrHQOiXWbkSnF0YgopxdQ28_R35wEcNOc&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396828173339&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396828173339&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB38w27j7QMvtHc7mSzuIGA2l__Iddajz7ZsdDTBFNsELHG7sX1k2Wp1FjTwb4zpCt7JzHCr1evYdLL_XgWH9O2DBPQy6ntzXoWRDkGcWwk2TgQ6P0ScO41VOExAQ-s06DY1b8vl1-iqcj-JSpLYo2uNzH3etmSuam1U-WW6ZiaqNwUDQjsd0qukespGAh-wWwL-Um55ITwWUDNOtt6tPBEbTwKEyw9BS6rDGHCDCsSYkjEHsuj1O-dG-EWd0CxWEg7mLuIwwzMqkPR2vzmamN77oGKA3RgW473FD8OWYU8aTda4VFPYxSkUkEO-D1OBj0LGJKeUomyHJg9hHOqSzYnIV6yQZDv67U&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB38w27j7QMvtHc7mSzuIGA2l__Iddajz7ZsdDTBFNsELHG7sX1k2Wp1FjTwb4zpCt7JzHCr1evYdLL_XgWH9O2DBPQy6ntzXoWRDkGcWwk2TgQ6P0ScO41VOExAQ-s06DY1b8vl1-iqcj-JSpLYo2uNzH3etmSuam1U-WW6ZiaqNwUDQjsd0qukespGAh-wWwL-Um55ITwWUDNOtt6tPBEbTwKEyw9BS6rDGHCDCsSYkjEHsuj1O-dG-EWd0CxWEg7mLuIwwzMqkPR2vzmamN77oGKA3RgW473FD8OWYU8aTda4VFPYxSkUkEO-D1OBj0LGJKeUomyHJg9hHOqSzYnIV6yQZDv67U&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643327530221&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643327530221&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightsagainstcorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightsagainstcorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/chitkarauniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/chitkarauniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lovelyprofessionaluniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/lovelyprofessionaluniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/chandigarhuniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/chandigarhuniversity?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJUhaGlUxiWoED2YNuBBXZTf2pzBmNWqaN-z8aRPs4-b0iMCgCOa--VyxnVaUGzhK7DHTXNNTrg2M5LRblFupOmwlR1OkmxRZr2HeynUkIMs2c_merVc8TGc6Wx_Rx8RNU--bqbyH2xwzy_TsD94Ir2ZkXEcXTj_bJcIqNK2yKIQgnrxk0gBPAnKt45tjcXudCox8dzVVhYhkkK00OTugAItExXXxHa1jqNcpl7dTZWHRcCDzqHSplM-bvLUQCXPGsBE4LD1zTUfzJWhIBE1Jn8_HdJkhO014CTesygt8kNlmNEQgX__nLdtB0-RzpH5WE88ZJJ0_S_nIvJu6IrYGAxA&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643474196873&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCvGNwlNxQg8sZzYxOiZXPjw6ck1I3t7Qw_hn1LnqBTLw-70maR2fjmfIL9GGv1Y9zZyc7F5Ku599f-TqGaqzNfgB2ReTc70H244hFRPW7CxtVXUYvwVjYAN1XPDwajNwI3DIWcixZMLLiLEXL5ej0VFGDkL1U4-LSEo2a7dnnr9hsZA5QU7DiD72agUJz0pulFkBKQG4fBjVpABYYlTV7ugI3zWAqGNIVGqngqMgWvOOzDcVwgRvW0yqFDkJ-hBYSqL_zRqy6DGSCQASeBb7NIT0gNFOQUEDfrnYAbq6rUCEOenscbow7GhTRZCtRsSvKU-8jNkLgD_yTuW3AbpFE_8w&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCvGNwlNxQg8sZzYxOiZXPjw6ck1I3t7Qw_hn1LnqBTLw-70maR2fjmfIL9GGv1Y9zZyc7F5Ku599f-TqGaqzNfgB2ReTc70H244hFRPW7CxtVXUYvwVjYAN1XPDwajNwI3DIWcixZMLLiLEXL5ej0VFGDkL1U4-LSEo2a7dnnr9hsZA5QU7DiD72agUJz0pulFkBKQG4fBjVpABYYlTV7ugI3zWAqGNIVGqngqMgWvOOzDcVwgRvW0yqFDkJ-hBYSqL_zRqy6DGSCQASeBb7NIT0gNFOQUEDfrnYAbq6rUCEOenscbow7GhTRZCtRsSvKU-8jNkLgD_yTuW3AbpFE_8w&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643560863531&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643647530189&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvfehdJ6mLtWPK-Op5nfGdZQuRQJxIekImmaWf-UpxaIjhdSJsQM65TmKKLToA-ZVDbhy3sVCstC7YcrId3MqrHsoSrGAIAZtUtHIgaLIScT4fXSu76MpJvEbgw9wQrElJicMFRK1ouUsXlm--2PS0yErs7Gpygy1W8muBqAagj8x_w3SzDeBTZdOOFch5uzTLk9y-6HCNfSeYSvjZYTao_yB1sIMV_wLOKTYVxzwJwn5JjGpZFz0dqQb816Rw-6D9g9XOMi3RZ6yXif5yHOAbw9LCMjCpHOHVIFeV8lK5jiaafQZa69FKPXql-dtLkhm5DFud1VKJMQFYZrBiTacCZA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDvfehdJ6mLtWPK-Op5nfGdZQuRQJxIekImmaWf-UpxaIjhdSJsQM65TmKKLToA-ZVDbhy3sVCstC7YcrId3MqrHsoSrGAIAZtUtHIgaLIScT4fXSu76MpJvEbgw9wQrElJicMFRK1ouUsXlm--2PS0yErs7Gpygy1W8muBqAagj8x_w3SzDeBTZdOOFch5uzTLk9y-6HCNfSeYSvjZYTao_yB1sIMV_wLOKTYVxzwJwn5JjGpZFz0dqQb816Rw-6D9g9XOMi3RZ6yXif5yHOAbw9LCMjCpHOHVIFeV8lK5jiaafQZa69FKPXql-dtLkhm5DFud1VKJMQFYZrBiTacCZA&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598643710863516&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAF0n7blpFxb_2M0Af8EItLrSoEiQYUxqC-EUUX7M7M5vNYdmtb0Wk9BwHrwp9JFszUmYL-NAsTZvAjsHwgA_kgz7dZl1_vNenPIy0V5huaK3HX8gPaxJnrH2bJI6UmkGPgSc8IorUDRLtOtshUWjM3cBobXpf5nUSwWh7nAN8QoeROvQRcN620kRzaFB8OiTAlgn2OEzKE_VcVXlJ_59d3mu1_ZZiYrYNlBkgbDWP3JchVJRfpUdMntZo-82mEUWc0-09z8AHuORRX7Zs-Faywp2_STelc7NT3TFpNWB4QmHw7OUUjnQpIJTrYAUiiLLF0APmi7Xbv7x9nLELrYCdtlg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAF0n7blpFxb_2M0Af8EItLrSoEiQYUxqC-EUUX7M7M5vNYdmtb0Wk9BwHrwp9JFszUmYL-NAsTZvAjsHwgA_kgz7dZl1_vNenPIy0V5huaK3HX8gPaxJnrH2bJI6UmkGPgSc8IorUDRLtOtshUWjM3cBobXpf5nUSwWh7nAN8QoeROvQRcN620kRzaFB8OiTAlgn2OEzKE_VcVXlJ_59d3mu1_ZZiYrYNlBkgbDWP3JchVJRfpUdMntZo-82mEUWc0-09z8AHuORRX7Zs-Faywp2_STelc7NT3TFpNWB4QmHw7OUUjnQpIJTrYAUiiLLF0APmi7Xbv7x9nLELrYCdtlg&__tn__=%2ANKH-R


ਹੋਈਆਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਜਹਲ  ਉਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਜਥਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸ ਝਾਅ ਵੀ ਮੂੰਗੇ। 
..... 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598644080863479&id=219602195434338 

8 ਜਬਮਾਰ ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਫ ੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598652130862674&id=219602195434338 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਿੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 61 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਵਟਿ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਿਬੰਧ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645707529983&id=219602195434338 

10 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਵਹਯੋਗ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : 
ਨਾਗਰਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਵਹਰੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645567529997&id=219602195434338 

11 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਵਮਿਤਕ ਦਾ ਅੰਵਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ: ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਕੋਿੀਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਵਮਿਤਕ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645494196671&id=219602195434338 

12 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645350863352&id=219602195434338 
 

13 #ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

ਅਸੀਂ ਇਕਿ ੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਜਦੱਜਤਆਂ ਇਨ੍ਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ। 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598644164196804&id=219602195434338 

14 ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਜਦਆਂ ਿੂੰਗ। 

ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। 

ਪੂੰਿਾਬੀਓ ਪਜਰਵਾਰਾ ਦੀ ਕਰਲੋ ਰਾਖੀ। 

ਘਰ ਰਜਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵੈਸਾਖੀ। 
#CoronavirusOutbreak #21daylockdown #PunjabFightsCorona #Covid19 #Coronavirus 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/598680760859811/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੁੱਕ 

ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ: ਡਾ: ਸੰਜੀਿ ਕ ਮਾਰ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1248138692310392833 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598644080863479&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598652130862674&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645707529983&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645567529997&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645494196671&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598645350863352&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb3P4GBVaCesuPisxb5UyMimix-n7rFhZjmDgBWE-tAP17454l7_3wg4IIKgZhVNXZV1M-H2amqD-hKuBNLWZcq28Bxdl9OMC9a_gVteEaXzYBzK8PUArNQBNj9QzXF4qUYfRLEV1WXC0eWNYAapfPxOgnvTPwlSTSUf0YoN1hSHoQvC6auj9ShDyMdgtWr_cajUu71ClZ6Wg5tSxpIz7qK9WIxkG2JXZQ_Dbg2kO3Os8ftuxU0CY0Z4h-zZYLe1IOxbKa2LnUEmBKjeZGuVCrbkcWCSzcOQkHMEEMQH7VeFY-NQ0ZdwERcjp9LLGeGsIdMmmNFWz0Eul8lqzHgg1MHQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAb3P4GBVaCesuPisxb5UyMimix-n7rFhZjmDgBWE-tAP17454l7_3wg4IIKgZhVNXZV1M-H2amqD-hKuBNLWZcq28Bxdl9OMC9a_gVteEaXzYBzK8PUArNQBNj9QzXF4qUYfRLEV1WXC0eWNYAapfPxOgnvTPwlSTSUf0YoN1hSHoQvC6auj9ShDyMdgtWr_cajUu71ClZ6Wg5tSxpIz7qK9WIxkG2JXZQ_Dbg2kO3Os8ftuxU0CY0Z4h-zZYLe1IOxbKa2LnUEmBKjeZGuVCrbkcWCSzcOQkHMEEMQH7VeFY-NQ0ZdwERcjp9LLGeGsIdMmmNFWz0Eul8lqzHgg1MHQ&__tn__=%2ANKH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=598644164196804&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirusoutbreak?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirusoutbreak?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/21daylockdown?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/21daylockdown?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCAQnl87NCHvqhba46pB2vn9Ack3pfq0cq9-Rv-lRuv0LnkgsKDtGXgM8zaWYVW91UajbyROQSyZzDbfZF-O8mEjzoj7O3Has41Q3Sskr-pvjUajC54YprWbU6wAGw_wnYXbZJZsPxpdGV4NJ3Hq9xpvWQboEJMEsG4iYJ7gKs_L9tN146-AMf-yMecOIFv6udkdT-s4ppb2-REAivfhywvfiHJINmON-wIdItBdCh8IdgiLHlSJJ_dEB0VHLDNPMfcNHg1svrR666q8mAu_JfqFmKZ6Sbkmpdj9UxSw620YMSXC25sNNr4lJhzz8UrdC_dGLLupF3-f3C9AO8ilsGXi1-otG_VJdBjr7kFZKQ9n5w7Mfm2zjeGofNnuqD3lLUFSXYUUIF12MqWcKqHcS5s4fUTu86NLoULHqyURJWTAwsbHeYZCOWTjkKSam-nsWfhNPfNPbmTX5yDdGMAf8vYB2zoA-MT1Uh_DccmQMei9bXTdteA0gU&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/598680760859811/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1248138692310392833


2 One is advised to maintain at least 3 feet distance from anyone who seems sick 
with any symptoms of #Covid19 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248137717994491904 

3 All arrangements have been made for safe & smooth procurement of wheat from AprAll 
arrangements have been made for safe & smooth procurement of wheat from April 15.  
To reduce rush for maintaining social distencing, number of markets have been doubled. 
All markets will have Lotion bottlesanitizers, Face with medical mask masks and Soap 
soaps. #MaintainSocialDistancing, #StayHomeStaySafe.il 15.  To reduce rush for 
maintaining social distencing, number of markets have been doubled. All markets will 
have Lotion bottlesanitizers, Face with medical mask masks and Soap soaps. 
#MaintainSocialDistancing, #StayHomeStaySafe. 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248089811749081088 

4 Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder has ramped up its 
#COVID19 testing capability by ten times with procurement of 5 RTPCR and 4 
RNA extraction machines (with automation) at a cost of ₹2.31 Cr and is also 
preparing to launch rapid testing from Apr 10....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247901610379886607 

5 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

 
 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1247883404424523777 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਵਮਿਤਕ ਦਾ ਅੰਵਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ: ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1247882647776284676 

7  
 
 
|April 8, 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 @vipulujwal, IAS, member of the State Control 
Room set up at Chandigarh. 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247881792796778497 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਵਹਯੋਗ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : 

ਨਾਗਰਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਵਹਰੇ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1247877894300266497 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਿੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 61 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਵਟਿ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਿਬੰਧ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1247876474108915712 

10 In this war against #Corona let's celebrate this #Vaisakhi with our families in our 
homes. #StayUnited #StayHomeStayHealthy 
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#Covid19 #CoronavirusOutbreak #Coronavirus #Corona #Covid19 
#21daylockdown #PunjabFightsCorona 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248153097672593410 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੁੱਕ 

ਪਹ ੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ: ਡਾ: ਸੰਜੀਿ ਕ ਮਾਰ 

ਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ 'ਚ 30 ਟੀਮਾਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ 
ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਿੈ ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਯੋਗਦਾਨ 

ਖਾਣਾ ਿੰਡਣ ਮੌਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ ਦਾ ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਆਨ 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਿੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 61 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਵਟਿ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਿਬੰਧ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਵਹਯੋਗ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : 

ਨਾਗਰਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਵਹਰੇ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਵਮਿਤਕ ਦਾ ਅੰਵਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ: ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਕੋਿੀਡ-19 ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਵਮਿਤਕ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ 

5 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਿੁੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੂੰ  17 19 ਲੁੱ ਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲੀ 
ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਭੇਟ 

- ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧ ਵਨਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ 

- ਿੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਿੁੱਲੋਂ ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529409237322048/?vh=e&d=n 

https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronavirusOutbreak?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronavirusOutbreak?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/21daylockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/21daylockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/21daylockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248153097672593410


 

2 ਲੁੱ ਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਛੋਟ 

- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

- ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਡੀ.ਐਫ. ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

- ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦ ੇਵਨਰਦਸ਼ੇ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529439370652368/?d=n 
 

3 ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਿੁੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੂੰ  17 19 ਲੁੱ ਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲੀ ਐਬੂਂਲੈਂਸ 
ਭੇਟ 

- ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧ ਵਨਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ 

- ਿੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਿੁੱਲੋਂ ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ (ਪਿੈਸ 
ਨੋਟ)https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529437367319235/?d=n&subs

tory_index=0 

 

4 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 
• ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆਂ 2019-20 ਿਾਲੇ ਵਿੁੱ ਤੀ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-

21 ਤੁੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਵਿਧਾਇਕ ਕ ਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਵ ੁੱ ਲੋ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529417697321202/?d=n 

 

5 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜਵਟਿ ਆਇਆ- ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
- ਮਰੀਜ ਦਾ ਗ ਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਲਾਜ 

- ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529363640659941/?d=n&substory

_index=0 

 

6 •ਜਵਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਓ। 

• ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530054650590840/?d=n 
 

7 ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 3 ਫ ੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530086967254275/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜਵਟਿ ਆਇਆ- ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529437367319235/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529437367319235/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529417697321202/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529363640659941/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2529363640659941/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530054650590840/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530086967254275/?d=n


- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
- ਮਰੀਜ ਦਾ ਗ ਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਲਾਜ 

- ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247809451098173447?s=19 

 

2 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 
• ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆਂ 2019-20 ਿਾਲੇ ਵਿੁੱ ਤੀ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-

21 ਤੁੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਵਿਧਾਇਕ ਕ ਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਵ ੁੱ ਲੋ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247816210290368512?s=19 

 

3 ਲੁੱ ਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਛੋਟ 

- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

- ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਡੀ.ਐਫ. ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

- ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247832771596177409?s=19 

 

4 ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਿੁੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੂੰ  17 19 ਲੁੱ ਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲੀ ਐਬੂਂਲੈਂਸ 
ਭੇਟ 

- ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧ ਵਨਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ 

- ਿੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਿੁੱਲੋਂ ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247843225290674176?s=19 

 

5 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ   
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247876163403255815?s=19 

 

6 ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 3 ਫ ੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248145007132864512?s=20 

 

7 •ਜਵਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਓ। 

• ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248147555671658501?s=20 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਿੁੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਨੂੰ  17 19 ਲੁੱ ਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਾਲੀ 
ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਭੇਟ 

- ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਿੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧ ਵਨਕ ਉਪਕਰਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247809451098173447?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247816210290368512?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247832771596177409?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247843225290674176?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1247876163403255815?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248145007132864512?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248147555671658501?s=20


- ਿੀ ਸੀ ਡਾ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਿੁੱਲੋਂ ਐਮ ਪੀ ਜਨਾਬ ਮ ਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

2 ਲੁੱ ਕੜ ਦੇ ਕਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਛੋਟ 

- ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

- ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਡੀ.ਐਫ. ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

- ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇ 

3 ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਿਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 
• ਸਵਹਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ੇਚੁੱਲਵਦਆਂ 2019-20 ਿਾਲੇ ਵਿੁੱ ਤੀ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-

21 ਤੁੱਕ ਿਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
ਵਿਧਾਇਕ ਕ ਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ ਵ ੁੱ ਲੋ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਿਾਗਤ 

4 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ ਕਰੋਨਾ ਪਾਵਜਵਟਿ ਆਇਆ- ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
- ਮਰੀਜ ਦਾ ਗ ਰੂ ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਇਲਾਜ 

- ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 

5 ਜਵਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਓ। 

ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ 

6 ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 3 ਫ ੁੱਟ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱ ਖੋ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਫੈਲੀ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਜਪੂੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਤੂੰਨ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਪੂੰਡ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋ 

ਆਏ ਬੂੰਜਦਆਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਪੂੰਡ ਨ ੂੰ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580456738948898/ 

2 ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜਿਲੇ ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਿਾਬ ਪ ਜਲਸ ਦੇ ਮ ਲਾਿਮ ਜਡਉਟੀ 'ਤੇ ਮ ਸਤੈਦ। ਹਰੇਕ 

ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ ੱਛ-ਪੜਤਾਲ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580506852277220/ 

3 ਪੰਜਾਬ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ 
ਨੇ ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

*ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲੀਫ ਫੰਡ ’ਚ 2 ਲੁੱ ਖ 23 ਹਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਦਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580543888940183/ 

4 ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ’ਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਿੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 

*ਲੋਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੋੜੀਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ-ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580566818937890/ 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਤੀ ਪੂਰੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580456738948898/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580506852277220/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580543888940183/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2580566818937890/


https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2581240975537141/ 

6 ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
*ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 169 ਮ ਕੁੱ ਦਮੇ ਦਰਜ 

ਕਰਕੇ ਕ ੁੱ ਲ 382 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿ੍ਰਫਤਾਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2581250845536154/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਫੈਲੀ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਜਪੂੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਤੂੰਨ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਪੂੰਡ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋ 

ਆਏ ਬੂੰਜਦਆਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਪੂੰਡ ਨ ੂੰ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247807745996148737?s=19 

2 ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜਿਲੇ ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਿਾਬ ਪ ਜਲਸ ਦੇ ਮ ਲਾਿਮ ਜਡਉਟੀ 'ਤੇ ਮ ਸਤੈਦ। ਹਰੇਕ 

ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ ੱਛ-ਪੜਤਾਲ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247829555999473664?s=19 

3 ਪੰਜਾਬ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ 
ਨੇ ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

*ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲੀਫ ਫੰਡ ’ਚ 2 ਲੁੱ ਖ 23 ਹਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਦਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1247845734868639744?s=19 

4 ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ’ਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਿੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 

*ਲੋਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੋੜੀਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ-ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247896235752579075?s=19 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਤੀ ਪੂਰੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248131270825000962?s=19 

6 ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
*ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 169 ਮ ਕੁੱ ਦਮੇ ਦਰਜ 

ਕਰਕੇ ਕ ੁੱ ਲ 382 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿ੍ਰਫਤਾਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248139276744675329?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਦੀ ਫੈਲੀ ਜਬਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਜਪੂੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਤੂੰਨ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਪੂੰਡ ਜਵੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋ 

ਆਏ ਬੂੰਜਦਆਂ ਤੇ ਪਾਬੂੰਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਪੂੰਡ ਨ ੂੰ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

2 ਕੋਜਵਡ 19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਜਿਲੇ ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਕਰਜਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਿਾਬ ਪ ਜਲਸ ਦੇ ਮ ਲਾਿਮ ਜਡਉਟੀ 'ਤੇ ਮ ਸਤੈਦ। ਹਰੇਕ 

ਆਉਣ-ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ ੱਛ-ਪੜਤਾਲ 

3 ਪੰਜਾਬ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ 
ਨੇ ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2581240975537141/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2581250845536154/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247807745996148737?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247829555999473664?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247845734868639744?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1247896235752579075?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248131270825000962?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248139276744675329?s=19


*ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲੀਫ ਫੰਡ ’ਚ 2 ਲੁੱ ਖ 23 ਹਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਦਾ ਪਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ 

4 ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ’ਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਿੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ 

*ਲੋਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੋੜੀਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ-ਵਿਧਾਇਕ ਆਿਲਾ 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ 
ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਤੀ ਪੂਰੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

6 ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜਾਇਜ਼ਾ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ 
*ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 169 ਮ ਕੁੱ ਦਮੇ ਦਰਜ 

ਕਰਕੇ ਕ ੁੱ ਲ 382 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿ੍ਰਫਤਾਰ 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਨਸ਼ਕਾਮ ਿੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੁੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 1500 ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ ਆਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਭੋਜਨ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121342956177694&id=100049059699993 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰੁੱਖਵਦਆ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋ ੀ ਨੇ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 
ਗ ਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਸ ਵਿਧਾਿਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ । (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121345822844074&id=100049059699993 

 
3 

ਮਵਹੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਿੇਤਾਿਾਂ ਦ ੇਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੁੱਦ, 
ਗਿੇਸਰੀ ਿਸਤੂਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ 
ਗਵਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121343789510944&id=100049059699993 
 

 
4 

ਵਮੰਯਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ, ਲਗਭਗ 200 
ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਮ ਫ਼ਤ ਿੰਡ। (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/357336414705709/posts/920553588383986/ 
 

 
5 

9  ਅਪਿੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121811329464190&id=100049059699993 

 
6 

ਕੋਰੋਨਾ ਜਖਲਾਫ ਲੜਜਦਆ ਿੂੰਗ, ਜਵਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। (ਫੋਟ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121340452844611&id=100049059699993 

 
7 

ਕੋਰੋਨਾ ਜਖਲਾਫ ਲੜਜਦਆ ਿੂੰਗ, ਜਵਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। (ਫੋਟ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121340452844611&id=100049059699993 

 
8 

ਨੋਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨ ੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ੱਖ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਦ ੱਧ ਉਤਪਾਦ 

ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।(ਫੋਟੋ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121341636177826&id=100049059699993 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121342956177694&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121345822844074&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121343789510944&id=100049059699993
https://www.facebook.com/357336414705709/posts/920553588383986/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121811329464190&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121340452844611&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121340452844611&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121341636177826&id=100049059699993


 
9 

ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਵਕਜਸਤ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਣ ੂੰ 

ਕਰਵਾਇਆ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121341742844482&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਨਸ਼ਕਾਮ ਿੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੁੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 1500 ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ ਆਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਭੋਜਨ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247952835511087104?s=19 

 
2 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰੁੱਖਵਦਆ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋ ੀ ਨੇ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 
ਗ ਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਸ ਵਿਧਾਿਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼। (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247952983607767040?s=19 

 
3 

ਮਵਹੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਿੇਤਾਿਾਂ ਦ ੇਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੁੱਦ, 
ਗਿੇਸਰੀ ਿਸਤੂਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ 
ਗਵਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953304354611200?s=19 

 
4 

ਵਮੰਯਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ, ਲਗਭਗ 200 
ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਮ ਫ਼ਤ ਿੰਡ। (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953155842686976?s=19 

 
5 

9  ਅਪਿੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248131668621262853?s=19 

 
6 

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ  ਘਰੇਲ  ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਜਡਲੀਵਰੀ। (ਫੋਟੋ 

)https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248159034483433479?s=19 

 
7 

ਨੋਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨ ੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ੱਖ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਦ ੱਧ ਉਤਪਾਦ 

ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।(ਫੋਟੋ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953445765525505?s=19 

 
8 

ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਵਕਜਸਤ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਣ ੂੰ 

ਕਰਵਾਇਆ। 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953399154233345?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

 
1 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ  ਪਿੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 
2 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਿੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121341742844482&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247952835511087104?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247952983607767040?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953304354611200?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953155842686976?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248131668621262853?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248159034483433479?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953445765525505?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1247953399154233345?s=19


 
3 

9 ਅਪਿੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 

 
4 

ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਿ ਸੇਵੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 

ਜਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੂੰਜਡਆ ਜਗਆ। 

 
5 

ਵਨਸ਼ਕਾਮ ਿੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿੁੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 1500 ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ  
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ ਆਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਭੋਜਨ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

 
6 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰੁੱਖਵਦਆ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗ ਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਸੋ ੀ ਨੇ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 
ਗ ਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਵਸਹਤ ਸ ਵਿਧਾਿਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼। (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

 
7 

ਮਵਹੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਲੇ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਿੇਤਾਿਾਂ ਦ ੇਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਰੁੱਦ, 
ਗਿੇਸਰੀ ਿਸਤੂਆਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ 
ਗਵਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ। (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

 
8 

ਵਮੰਯਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ, ਲਗਭਗ 200 
ਿਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਿੀ ਮ ਫ਼ਤ ਿੰਡ। (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

 
9 

ਕੋਰੋਨਾ ਜਖਲਾਫ ਲੜਜਦਆ ਿੂੰਗ, ਜਵਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਸੂੰਗ। (ਫੋਟ) 

 
10 

ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ  ਘਰੇਲ  ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਜਡਲੀਵਰੀ। (ਫੋਟੋ ) 

 
11 

ਨੋਬਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨ ੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ੱਖ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਦ ੱਧ ਉਤਪਾਦ 

ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।(ਫੋਟੋ ) 

 
12 

ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਵਕਜਸਤ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ ਿਾਣ ੂੰ 

ਕਰਵਾਇਆ। 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਹਰ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਜਾਂ ਸ ਝਾਅ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399145453644487&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ 

ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤ ੇਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ-ਨੋਵਟਸ ਤੇ ਜ ਰਮਾਨੇ 

ਕੀਤੇ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399144680311231&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399145453644487&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399145453644487&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399144680311231&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399144680311231&set=a.3298642393694794&type=3&theater


3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਕਰਵਫਊ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਵਸਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ    
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399143806977985&set=a.3298642393694
794&type=3&theate 

 
 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਲ) ਦੀਨਾਨਗਰ 

ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ ਰੂ 

 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਭਰਿਾਂ ਸਿਾਗਤ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399142560311443&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਉ-ਪੀ ਐਲ ਿੀ ਰਣਜੋਧ ਵਸੰਘ 

ਬੁੱਲ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-

240369 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399141646978201&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399140690311630&set=pcb.33991408703
11612&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਹਰ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਜਾਂ ਸ ਝਾਅ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884416912781312?s=20 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਕਰਵਫਊ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਵਸਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਮੈਨਟੇਨ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884328152907777?s=20 

3 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399143806977985&set=a.3298642393694794&type=3&theate
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399142560311443&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3399142560311443&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884416912781312?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884328152907777?s=20


ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤ ੇਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ-ਨੋਵਟਸ ਤੇ ਜ ਰਮਾਨੇ 

ਕੀਤੇ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884158518439937?s=20 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਲ) ਦੀਨਾਨਗਰ 

ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ ਰੂ 

 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਭਰਿਾਂ ਸਿਾਗਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884020441964546?s=20 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247883981019742209?s=20 
 

6 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਉ-ਪੀ ਐਲ ਿੀ ਰਣਜੋਧ ਵਸੰਘ 

ਬੁੱਲ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-

240369 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ, 8 ਅਪਿੈਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247883844612546569?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਿਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਿੀਡੀਓ 

ਕਾਨਫਰੰਸ 

 

2 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ 

ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਤ ੇਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ-ਨੋਵਟਸ ਤੇ ਜ ਰਮਾਨੇ 

ਕੀਤੇ 
 
 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਕਰਵਫਊ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਵਸਲ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਰੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਮੈਨਟੇਨ 

 

4 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ (ਲ) ਦੀਨਾਨਗਰ 

ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ ਰੂ 

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਭਰਿਾਂ ਸਿਾਗਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247884158518439937?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1247883981019742209?s=20


5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਉ-ਪੀ ਐਲ ਿੀ ਰਣਜੋਧ ਵਸੰਘ 

ਬੁੱਲ 

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01874-

240369 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
 

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆਾ 

 
Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਵਦਿਸ 'ਤੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੁੱਲੋਂ #ਕੋਵਿਡ19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ’ਚ ਮਹਾਨ 
ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535261860103255&id

=1412317599064359 

2 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦ ੇਰੇਟ(ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68054967941485

9/ 
 

3 Venders with rate list at Sabji mandi Hoshiarpur(with pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68056049941377

7/ 

4 ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਲੋੜਿੰਦ 
ਿਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਿਾਰ ਨੂੰ  ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਨੂੰ  183 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ, 
ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ 296 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਣ 
ਿਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਕਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੁੱਚ 89 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589572744203/ 

5 ਪੰਜਾਬ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ ਨੂੰ  ਵਦੁੱਲੀ ਵਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਖੇ ਤਬਲੀਗ ਜਮਾਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿੁੱਚ 
ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੁੱਚ ਛ ਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ  24 ਘੰਵਟਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮ ਹਲਤ ਵਦੰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ 
ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੁੱਚ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਪਰਾਵਧਕ ਮ ਕੁੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589712744189/ 

6 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਤਿਪਤ ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬਾਜਿਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸੂਬੇ ਦ ੇਪਸੂ 
ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵਦੁੱ ਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦ ੁੱ ਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮ ਰਗੇ¸ ਮ ਰਗੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਵਦੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਨੂੰ  ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589782744182/ 

7 ਕੋਵਿਡ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ #ਵਿਸਾਖੀਘਰੇਮਨਾਓ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535261860103255&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535261860103255&id=1412317599064359
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680549679414859/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680549679414859/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680560499413777/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680560499413777/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589572744203/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589712744189/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680589782744182/


ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਵਿੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਈਏ! ਆਓ, ਵਭਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਹਰਾਈਏ ; ਆਓ, 
ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ! 
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680673276069166/ 

8 #ਪੰਜਾਬਦੀਕੋਰੋਨਾਵਿਰ ੁੱ ਧਜੰਗ ; "ਤ ਸੀਂ ਹੋ ਅਸਲੀ ਨਾਇਕ"(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680682846068209/ 

9 जिला प्रशासन होजशयारपुर के सहयोग से सेवा परमो धमम सेके्रड सोसायटी बेसहारा िीव िंतुओं तथा 

पजियो ंकी सेवा कर रही है।कोरोना महामारी के इस कजिन समय में भी िीव िंतुओं की सहायता के 

जलए सेवा परमो धमम सेके्रड सोसायटी आगे आई है और िानवरो ंतथा िीवो ंके प्रजत अपनी जिमे्मदारी 

जनभा रही है(फ़ोटो सजहत) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680755996060894/ 

10 ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 1357 ਵਪੰਡਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਿ-ੈਇਕਾਂਤਿਾਸ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680759286060565/ 

11 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਿਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਵਫਊ ਦਾ 
ਪਾਲਣਾ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680786836057810/ 

12 ਕੋਵਿਡ-19; ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ 244 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 227 ਨੈਗੇਵਟਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680789792724181/2 

13 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ 
ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਸਾਰੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਰਹੇ 
ਹੋ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680790736057420/ 

14 ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਸਰਫ਼ ਮਨ ੱਖ ਤੋਂ ਮਨ ੱਖ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਕਰੇ, ਮ ਰਗੇ, ਅੂੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਆਜਦ 

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਅਤ ੇਦ ੱਧ ਤੇ ਦ ੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਜਵਡ-19) ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ(ਪੂੰਿਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680791149390712/ 

15 Today's work by Civil Defence volunteers(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680799369389890/ 

16 ਨੋਿੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ19) ਕਰਵਫਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ(ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680799966056497/ 

17 ਿੈਸਾਖੀ ਨੂੰ  ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਓ, ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680800182723142/ 

18 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਿਚਨਬੁੱਧ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680835782719582/ 

19 ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ 
ਨੇ ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ( ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680673276069166/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680682846068209/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680755996060894/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680759286060565/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680786836057810/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680789792724181/2
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680790736057420/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680791149390712/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680799369389890/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680799966056497/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680800182723142/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680835782719582/


https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68083640271952

0/ 

20 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪ ਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2421396908173331/ 

21 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਜਰਆਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਿੀ ਬਾਰਡਰ (ਊਨਾ, ਜਹਮਾਚਲ 

ਪਰਦੇਸ਼) ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਮਹਾਿਨ ਅਤ ੇਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਗੜ੍ਸ਼ੂੰਕਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਬੂੰਸ 

ਜਸੂੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680883026048191/ 

22 #ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

ਅਸੀਂ ਇਕਿ ੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਜਦੱਜਤਆਂ ਇਨ੍ਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਜਧਆਨ ਰੱਜਖਆ ਿਾਵੇ( ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680892116047282/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

2 #Venders with rate list at Sabji mandi Hoshiarpur(with pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247709763854614533?s=19 

3 In #FightAgainstCOVID19 let's celebrate #VaisakhiAtHome 
A Vaisakhi for future Vaisakhis! Let's defeat the deadly Pandemic; Let's celebrate Vaisakhi 
at home! 
#StayHomeStaySafe(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247771763938717696?s=19 

4 In #FightAgainstCoronavirus "You are the Real Heroes". 
#PunjabFightsCorona 
@PIBChandigarh 
@PIB_India( Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247784634328297479?s=19 

5 #जिला प्रशासन होजशयारपुर के सहयोग से सेवा परमो धमम सेके्रड सोसायटी बेसहारा िीव िंतुओं 

तथा पजियो ंकी सेवा कर रही है।कोरोना महामारी के इस कजिन समय में भी िीव िंतुओं की 

सहायता के जलए भी यह सोसायटी आगे आई है और िानवरो ंतथा िीवो ंके प्रजत अपनी जिमे्मदारी 

जनभा रही है(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247829581366571009?s=19 

6 #कोजवड-19: अब तक जलए 244 सैंपल में से 227 नेगेजटव: जसजवल सिमन 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847422044200960?s=19 

7 #जडप्टी कजमश्नर के जनदेशो ंपर एस.डी.एम्ि की ओर से सख्ती से करवाया िा रहा है कर्फ्यम का पालन 

(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847715897131008?s=19 

8 #होजशयारपुर जिले के 1357 गांवो ंने अपनाया स्व-एकांतवास(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847903902584832?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680836402719520/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680836402719520/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2421396908173331/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680883026048191/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/680892116047282/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247709763854614533?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247771763938717696?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247784634328297479?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247829581366571009?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847422044200960?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847715897131008?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247847903902584832?s=19


9 The Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh thanks all the 
citizens, you all are playing an essential role in this fight against #Covid19. 
#StayHomeStayHealthy is a mission which will definitely make us win this war against 
#Corona. 
#PunjabFightsCorona( Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247819961717817344?s=19 

10 Transmission of #NovelCoronaVirus is through Human to Human contact only.  
Consumption of Non-Vegetarian Food (Goat, Chicken, Eggs, Fish) Milk and Milk Products 
doesn't Spread #Coronavirus(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247829726242017280?s=19 

11 Essential advice to people during #curfew/lockdown against #Covid19 
Celebrate Baisakhi at Home(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247850543558488064?s=19 

12 #Today's work by Civil Defence volunteers... (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247853319436959745?s=19 

13 ਿੈਸਾਖੀ ਨੂੰ  ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਓ, ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247835623056007168?s=19 

14 #पंिाब अनुसयजित िाजत भयजम जवकास व जवजिय कापोरेशन के कममिाररयो ंने जदया एक जदन का 

वेतन( फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247871845136625665?s=19 

15 #िरुरतमंदो ंको राशन मुहैया करवाने के जलए जिला प्रशासन विनबद्ध: जडप्टी कजमश्नर(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247872034400391169?s=19 

16 "I am proud that we are working closely with NGOs, Gurudwaras, Mandirs, Masjids and 
Churches to feed everyone on the land of Punjab", @capt_amarinder Singh, Punjab Chief 
Minister( Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247880684229689346?s=19 

17 |April 8, 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 @vipulujwal, IAS, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh( Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247881792796778497?s=19 

18 #ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਜਰਆਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਿੀ ਬਾਰਡਰ (ਊਨਾ, ਜਹਮਾਚਲ 

ਪਰਦੇਸ਼) ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਮਹਾਿਨ ਅਤ ੇਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਗੜ੍ਸ਼ੂੰਕਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਬੂੰਸ 

ਜਸੂੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247898428257923072?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦ ੇਰੇਟ(ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

2 Venders with rate list at Sabji mandi Hoshiarpur(with pics) 

3 जिला प्रशासन होजशयारपुर के सहयोग से सेवा परमो धमम सेके्रड सोसायटी बेसहारा िीव िंतुओं तथा 

पजियो ंकी सेवा कर रही है।कोरोना महामारी के इस कजिन समय में भी िीव िंतुओं की सहायता के 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247819961717817344?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247829726242017280?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247850543558488064?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247853319436959745?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247835623056007168?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247871845136625665?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247872034400391169?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247880684229689346?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1247881792796778497?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1247898428257923072?s=19


जलए सेवा परमो धमम सेके्रड सोसायटी आगे आई है और िानवरो ंतथा िीवो ंके प्रजत अपनी जिमे्मदारी 

जनभा रही है(फ़ोटो सजहत) 

4 ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 1357 ਵਪੰਡਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਿ-ੈਇਕਾਂਤਿਾਸ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਿਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਵਫਊ ਦਾ 
ਪਾਲਣਾ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

6 ਕੋਵਿਡ-19; ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ 244 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 227 ਨੈਗੇਵਟਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ) 

7 Today's work by Civil Defence volunteers(With Pics) 

8 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਿਚਨਬੁੱਧ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਿੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

9 ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ 
ਨੇ ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ( ਪਿੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

10 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਜਰਆਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੂੰਤਰਰਾਿੀ ਬਾਰਡਰ (ਊਨਾ, ਜਹਮਾਚਲ 

ਪਰਦੇਸ਼) ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਹ ਜਸ਼ਆਰਪ ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਜਮਤ ਮਹਾਿਨ ਅਤ ੇਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਗੜ੍ਸ਼ੂੰਕਰ ਸ਼ਰੀ ਹਰਬੂੰਸ 

ਜਸੂੰਘ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ(ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 IMPORTANT ANNOUNCEMENTS BY DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR 

SHARMA. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780294495828911/ 

2 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE STARTS UNIQUE INITIATIVE OF 

HEALTH DIAGNOSE OF 1300 ON DUTY EMPLOYEES 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780276185830742&set=a.112526199272414

&type=3&theater 

3 ONLY WHOLESALE BUSINESS TO BE ALLOWED FROM MANDI FENTON GANJ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780213382503689&set=a.112526199272414

&type=3&theater 

4 COMMISSIONER OF POLICE MR GURPREET SINGH BHULLAR APPEALS 

PEOPLE TO CELEBRATE UPCOMING FESTIVALS AT HOMES. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780191349172559/ 

5 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780153112509716/ 

6 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780144319177262/ 

7 DC LIVE VIDEO 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780140699177624/ 

8 CP LIVE VIDEO 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780135149178179/ 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780294495828911/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780276185830742&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780276185830742&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780213382503689&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780213382503689&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780191349172559/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780153112509716/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780144319177262/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780140699177624/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780135149178179/


9 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780122795846081/ 

10 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780112665847094/ 

11 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780107702514257/ 

12 ADMINISTRATION DELIVERS 102751 LITRES MILK, 951-KG CHEESE, 8765-KG 

CURD, 5244 LITRES LASSI, 302-KG KHEER AND 8377 QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780086579183036&set=pcb.780086972516
330&type=3&theater 

13 STATE GOVERNMENT COMMITTED FOR SECURING INTERESTS OF 

MIGRANTS- MP CHAUDHARY 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780085972516430&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

14 A TEAM OF ADMINISTRATION DISTRIBUTES DRY RATION MATERIAL IN 

WARD 80 AND WARD 3 . 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780073852517642&set=pcb.780073925850
968&type=3&theater 

15 THREE CASES OUT OF TOTAL SIX FROM JALANDHAR WHICH WERE 

REPORTED POSITIVE OF COVID 19 EARLIER WERE FOUND NEGATIVE TODAY 

AFTER WHICH ALL THREE PATIENTS, WHO WERE IN CLOSE CONTACT WITH 

LATE MR BALDEV SINGH, DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780048679186826&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

16 ANIMATED CORONA VIDEO 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780029512522076/ 

17 CORONA VIRUS AWARENESS WALLPAPER 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780012815857079&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

18 CORONA VIRUS AWARENESS WALLPAPER 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779920169199677&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

19 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779919482533079&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

20 THERMO SCREENING OF VEGETABLE VENDORS AND THE ARTHIYAS AT 

FRUITS AND VEGETABLE MARKET MAQSOODAN TO KEEP A CHECK ON THE 

SPREAD OF COVID-19. 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/779900739201620/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780122795846081/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780112665847094/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780107702514257/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780086579183036&set=pcb.780086972516330&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780086579183036&set=pcb.780086972516330&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780085972516430&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780085972516430&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780073852517642&set=pcb.780073925850968&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780073852517642&set=pcb.780073925850968&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780048679186826&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780048679186826&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/780029512522076/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780012815857079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=780012815857079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779920169199677&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779920169199677&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779919482533079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779919482533079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779919482533079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779919482533079&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/779900739201620/


1 IMPORTANT ANNOUNCEMENTS BY DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR 

SHARMA. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247926062790709248 

2 A TEAM OF ADMINISTRATION DISTRIBUTES DRY RATION MATERIAL IN 

WARD 80 AND WARD 3 . 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247831470044938242 

3 THREE CASES OUT OF TOTAL SIX FROM JALANDHAR WHICH WERE 

REPORTED POSITIVE OF COVID 19 EARLIER WERE FOUND NEGATIVE TODAY 

AFTER WHICH ALL THREE PATIENTS, WHO WERE IN CLOSE CONTACT WITH 

LATE MR BALDEV SINGH, DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247818165637111809 

4 CORONA VIRUS AWARENESS WALLPAPER 
 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247733550742482945 

5 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR. 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247733467129004033 

6 THERMO SCREENING OF VEGETABLE VENDORS AND THE ARTHIYAS AT 

FRUITS AND VEGETABLE MARKET MAQSOODAN TO KEEP A CHECK ON THE 

SPREAD OF COVID-19. 

 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247722549909147648 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE STARTS UNIQUE INITIATIVE OF HEALTH 
DIAGNOSE OF 1300 ON DUTY EMPLOYEES 

2 ONLY WHOLESALE BUSINESS TO BE ALLOWED FROM MANDI FENTON GANJ 

3 ADMINISTRATION DELIVERS 102751 LITRES MILK, 951-KG CHEESE, 8765-KG 

CURD,  5244 LITRES LASSI, 302-KG KHEER AND 8377 QUINTAL VEGETABLES 

AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

4 STATE GOVERNMENT COMMITTED FOR SECURING INTERESTS OF 

MIGRANTS- MP CHAUDHARY 

5 MAJOR SIGH OF RELIEF FOR JALANDHAR AS 50% OF POSITIVE CASES OF 

COVID 19 FOUND NEGATIVE AFTER TREATMENT 

6 RATE LIST VEGETABLES 

7 CORONAVIRUS AWARENESS WALLPAPER 

YouTube 

S.N. Post with link 

1 THERMO SCREENING OF VEGETABLE VENDORS AND THE ARTHIYAS AT FRUITS AND 
VEGETABLE MARKET MAQSOODAN. 
https://www.youtube.com/watch?v=DUvRqOkw2xs 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247926062790709248
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247831470044938242
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247818165637111809
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247733550742482945
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247733467129004033
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1247722549909147648
https://www.youtube.com/watch?v=DUvRqOkw2xs


2 CP JALANDHAR MR GPS BHULLAR APPEALS PEOPLE TO CELEBRATE UPCOMING 
FESTIVALS AT HOMES. 
https://www.youtube.com/watch?v=ClAYEDQQ038 

3 IMPORTANT ANNOUNCEMENTS BY DC JALANDHAR MR VARINDER KUMAR SHARMA. 
https://www.youtube.com/watch?v=klE2elu3g6w 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੀ ਕ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ-ਡੀ. ਸੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮ ਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ ਰਮਾਨੇ 

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

3 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਾਫ ਿੁੱਲੋਂ ਅਣਥੁੱਕ ਵਮਹਨਤ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਿਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

4 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਟਰੁੱਕ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

https://www.youtube.com/watch?v=ClAYEDQQ038
https://www.youtube.com/watch?v=klE2elu3g6w
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/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.ARCO7B8qg3wW4ttEF2VErL7UFiE9l-DjiauT1c5Q6TalG2cUTftpdsds6d9nsbTKSI6XvPToQQODS5fijWty8xsvolb_kHJ1oFiJP8080jgGugMTvc1_r-VAJG65L6K4m941rkW67eqTpIYn_b9QnWVlZ5sWsjM52oJDPEVVVuH1ejcZvVrXSm6pZpIGBU0z8K0I9geyBrjRlUtBJPQkYWK86m6L2mgM64BwS6aaqNXSy6eBZD1og0PFPjhSqllzkpc8uKe3hBE674zUnXvlG13MC2-INEU66P0s24badMkAkODW12o_jBySrzZp3-SAslK26wdXiHkmmCBUWkYaFgHxsnO-3uBjAw6BnQ&__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.ARCO7B8qg3wW4ttEF2VErL7UFiE9l-DjiauT1c5Q6TalG2cUTftpdsds6d9nsbTKSI6XvPToQQODS5fijWty8xsvolb_kHJ1oFiJP8080jgGugMTvc1_r-VAJG65L6K4m941rkW67eqTpIYn_b9QnWVlZ5sWsjM52oJDPEVVVuH1ejcZvVrXSm6pZpIGBU0z8K0I9geyBrjRlUtBJPQkYWK86m6L2mgM64BwS6aaqNXSy6eBZD1og0PFPjhSqllzkpc8uKe3hBE674zUnXvlG13MC2-INEU66P0s24badMkAkODW12o_jBySrzZp3-SAslK26wdXiHkmmCBUWkYaFgHxsnO-3uBjAw6BnQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਗ਼ਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਵਹਤ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਿੀ ਕ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ-ਡੀ. ਸੀ 
 

4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮ ਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ ਰਮਾਨੇ 

 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਾਫ ਿੁੱਲੋਂ ਅਣਥੁੱਕ ਵਮਹਨਤ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਿਾ 
 

6 ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਸਮੁੱਗਰੀ ਦਾ ਟਰੁੱਕ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
 

7 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ 

ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 IMPORTANT INFORMATION 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2974943355882572&id=20568434076925
76 

2 K K BAWA THANKS CAPT AMARINDER SINGH FOR BRINGING MUCH NEEDED RELEIF TO 
INDUSTRY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975833689126872/?d=n 

3 DEPUTY COMMISSIONER INAUGURATES “CORONA DISINFECTION TUNNEL” AT DISTRICT 
ADMINISTRATIVE COMPLEX TODAY 
* SAYS SUCH TUNNELS WOULD ALSO BE SET UP IN OTHER OFFICES THAT RECEIVE HIGH 
FOOTFALL 
* CORONA DISINFECTION TUNNEL HAVE BEEN SET UP AT DAC BY NGO AAS-EHSAAS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975827215794186/?d=n 

4 PUNJAB & SIND BANK, WITH HELP OF RSETI MANUFACTURING FACE MASKS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975820719128169/?d=n 

5 Show cause notices to 2 more private schools in Ludhiana for demanding fees during 
lockdown 
* Schools should provide window period of atleast 30 days after situation gets 
normalised: Vijay Inder Singla 
* No books and transportation fees should be charged during lockdown period: Cabinet 
Minister 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975819472461627/?d=n 

6 Media Bulletin dated April 8, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975804485796459/?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.ARCO7B8qg3wW4ttEF2VErL7UFiE9l-DjiauT1c5Q6TalG2cUTftpdsds6d9nsbTKSI6XvPToQQODS5fijWty8xsvolb_kHJ1oFiJP8080jgGugMTvc1_r-VAJG65L6K4m941rkW67eqTpIYn_b9QnWVlZ5sWsjM52oJDPEVVVuH1ejcZvVrXSm6pZpIGBU0z8K0I9geyBrjRlUtBJPQkYWK86m6L2mgM64BwS6aaqNXSy6eBZD1og0PFPjhSqllzkpc8uKe3hBE674zUnXvlG13MC2-INEU66P0s24badMkAkODW12o_jBySrzZp3-SAslK26wdXiHkmmCBUWkYaFgHxsnO-3uBjAw6BnQ&__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.ARCO7B8qg3wW4ttEF2VErL7UFiE9l-DjiauT1c5Q6TalG2cUTftpdsds6d9nsbTKSI6XvPToQQODS5fijWty8xsvolb_kHJ1oFiJP8080jgGugMTvc1_r-VAJG65L6K4m941rkW67eqTpIYn_b9QnWVlZ5sWsjM52oJDPEVVVuH1ejcZvVrXSm6pZpIGBU0z8K0I9geyBrjRlUtBJPQkYWK86m6L2mgM64BwS6aaqNXSy6eBZD1og0PFPjhSqllzkpc8uKe3hBE674zUnXvlG13MC2-INEU66P0s24badMkAkODW12o_jBySrzZp3-SAslK26wdXiHkmmCBUWkYaFgHxsnO-3uBjAw6BnQ&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2974943355882572&id=2056843407692576
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2974943355882572&id=2056843407692576
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975833689126872/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975827215794186/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975820719128169/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975819472461627/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975804485796459/?d=n


7 FIRST NOVEL CORONAVIRUS POSITIVE PATIENT FROM LUDHIANA DISCHARGED FROM 
HOSPITAL AFTER TREATMENT 
PATIENTS GETTING BEST TREATMENT IN DISTRICT 
TRAINING WORKSHOP FOR BETTER COORDINATION BETWEEN HEALTH DEPTT & DISTRICT 
ADMINISTRATION HELD AT BACHAT BHAWAN TODAY 
PEOPLE SHOULD STAY INDOORS & FOLLOW DIRECTIONS OF GOVT: DEPUTY 
COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975684615808446/?d=n 

8 PUNJAB GOVT HAS ALWAYS STOOD FOR THE MIGRANT COMMUNITY: BACKFINCO VICE 
CHAIRMAN MOHD GULAB 
* SAYS RATION & COOKED FOOD BEING PROVIDED TO THOUSANDS OF LABOURERS BY 
PUNJAB GOVT 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975465432497031/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 In the view of #COVID19 and avoid it's spreading, #Ludhiana DC @239pradeep 
has instructed to DFSC's to give list of centres, where PDS distribution is going to 
take place to @Ludhiana_Police @KhannaPolice @PpJagraon Offices. Police to 
ensure social distancing among beneficiaries. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247781326230413316?s=08 

2 -Good News for Ludhiana Residents- 
Sangeeta Jain, who tested positive of #COVID19 as the first patient in #Ludhiana, 
her last test has come negative (2 consecutive negatives). 
DC @239pradeep expresses heartfelt gratitude toward doctors, health staff to 
their services. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247750365392457728?s=08 

3 DPRO LUDHIANA 
@LudhianaDpro 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247942596401348613?s=08 

4 DPRO LUDHIANA 
@LudhianaDpro 
·14h 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247942513152757765?s=08 

5 #Ludhiana CP @rakeships99 informed that @Ludhiana_Police has made a team 
of twenty constables as emergency response team called COVID commandos. 
These COVID commandoes have been given training by the doctors at Dayanand 
Medical College & Hospital. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247921559756402690?s=08 

6 #Ludhiana DC @239pradeep informed that more than 130 FIRs have been 
registered against persons who violated the lockdown in areas falling under 
@Ludhiana_Police, whereas more such FIRs have also been registered in areas 
under @KhannaPolice and @PpJagraon Rural police districts. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247920566071222273?s=08 

7 In a good news for the residents, the first patient of #Ludhiana have been 
discharged from the hospital after her second report came out negative. DC 
@239pradeep informed that all the #COVID19 positive patients are being 
provided best healthcare facilities in the district. 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975684615808446/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2975465432497031/?d=n
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/Ludhiana_Police
https://twitter.com/Ludhiana_Police
https://twitter.com/KhannaPolice
https://twitter.com/KhannaPolice
https://twitter.com/PpJagraon
https://twitter.com/PpJagraon
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247781326230413316?s=08
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https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247919858034987009?s=08 

8 Gunjeet Ruchi Bawa Founder and President, Aas-Ehsaas, informed that a total of 
four such tunnels would be installed in the district. Second tunnel would be set up 
at Civil Hospital, here, whereas the remaining two would be installed at places 
which the administration chooses. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247896797776732163?s=08 

9 With an aim to ensure that a person gets disinfected completely, an NGO named 
“Aas-Ehsaas” have come up with an innovative idea under which a “Corona 
Disinfection Tunnel” has been set up at DAC #Ludhiana. The tunnel was 
inaugurated by DC @239pradeep today. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247894886520520707?s=08 

10 @VijayIndrSingla said that the schools should also not charge transportation fees 
and books charges from students for the next academic session till the lockdown 
period is over.He said that all private schools have been asked to reschedule their 
admissions for 2020-21. (3/3) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247893835981541376?s=08 

11 @VijayIndrSingla informed that Atam Devki Niketan Senior Secondary School 
Ludhiana and Bharatam World School Khanna have been issued notices today, 
while Delhi Public School, MCM Public School Dugri and Green Land Convent 
School were served notices for the same earlier. (2/3) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247893192235552774?s=08 

12 #Education Department issued show-cause notices to two more private schools in 
#Ludhiana district for demanding fees during lockdown by defying government 
directions. Edu Minister @VijayIndrSingla has been personally ensuring strict 
action against the violating schools (1/3). 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247892215294115844?s=08 

13 Mohd Gulab said that the labourers who don’t have any place to stay, they should 
contact nearest police station and they would be shifted to shelter homes. Such 
persons just need to carry their bedding and clothes as everything else would be 
taken care of by the @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247891007930159104?s=08 

14 #BACKFINCO Vice Chairman Mohd Gulab urged the migrant labourers hailing 
from other states to not get panicky as the @capt_amarinder led 
@PunjabGovtIndia is committed for the welfare. Mohd Gulab appreciated the 
efforts of @PunjabGovtIndia for the welfare of migrant labourers 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1247890198425251840?s=08 

15 IMPORTANT INFORMATION 
https://docs.google.com/document/d/1mcHX8oNCfZBITU7aqAqbL3tkW6fBLIHSfU
uBPCtdnPY/edit?usp=sharing 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 IMPORTANT INFORMATION 

2 K K BAWA THANKS CAPT AMARINDER SINGH FOR BRINGING MUCH NEEDED RELEIF TO 
INDUSTRY (English & Punjabi) 
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3 DEPUTY COMMISSIONER INAUGURATES “CORONA DISINFECTION TUNNEL” AT DISTRICT 
ADMINISTRATIVE COMPLEX TODAY 
* SAYS SUCH TUNNELS WOULD ALSO BE SET UP IN OTHER OFFICES THAT RECEIVE HIGH 
FOOTFALL 
* CORONA DISINFECTION TUNNEL HAVE BEEN SET UP AT DAC BY NGO AAS-EHSAAS 
(English & Punjabi) 

4 PUNJAB & SIND BANK, WITH HELP OF RSETI MANUFACTURING FACE MASKS 
(English & Punjabi) 

5 Show cause notices to 2 more private schools in Ludhiana for demanding fees during 
lockdown 
* Schools should provide window period of atleast 30 days after situation gets 
normalised: Vijay Inder Singla 
* No books and transportation fees should be charged during lockdown period: Cabinet 
Minister (English & Punjabi) 

6 Media Bulletin dated April 8, 2020 

7 FIRST NOVEL CORONAVIRUS POSITIVE PATIENT FROM LUDHIANA DISCHARGED FROM 
HOSPITAL AFTER TREATMENT 
PATIENTS GETTING BEST TREATMENT IN DISTRICT 
TRAINING WORKSHOP FOR BETTER COORDINATION BETWEEN HEALTH DEPTT & DISTRICT 
ADMINISTRATION HELD AT BACHAT BHAWAN TODAY 
PEOPLE SHOULD STAY INDOORS & FOLLOW DIRECTIONS OF GOVT: DEPUTY 
COMMISSIONER (English & Punjabi) 

8 PUNJAB GOVT HAS ALWAYS STOOD FOR THE MIGRANT COMMUNITY: BACKFINCO VICE 
CHAIRMAN MOHD GULAB 
* SAYS RATION & COOKED FOOD BEING PROVIDED TO THOUSANDS OF LABOURERS BY 
PUNJAB GOVT (English & Punjabi) 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ 
ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651610665617548&id=184720362306583 
 

2 -ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਪੇਅਰ ਲਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 
ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰਵਫਊ ਵਿੁੱਚ ਵ ੁੱਲ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿਟੇ 

-ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਖ ਲਹੀਆਂ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651593588952589&id=184720362306583 
 

3 -ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮ ਸਤੈਦੀ 
ਨਾਲ ਕੰਮ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੁੱ ਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ 226 ਫਲੈਕਸਾਂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651610665617548&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651593588952589&id=184720362306583


-ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਵਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਵਰਹੈ ਜਾਗਰੂਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651595738952374&id=184720362306583 
 

4 -ਮਾਨਸਾ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਸਰਿੇਲੈਂਸ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਭਾਰਗਿ 

-ਸਮਾਜਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ੇਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪਿਬੰਧ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 
ਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=651597868952161&id=184720362306583 
 

6 ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਰੇਟ ਵਲਸਟ 

ਜਜ਼ਲ੍ਾ ਮਾਨਸਾ। 09-04-2020 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65152475895947
2/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAaI3e7GZFWkcBUcMyr_ifK4q3hGJEOccwnFMJStot_s
jL7EQY_BU7drUYPc1BA2I 
 

7 ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/651074642337817?__xts__%5B0%5D=6
8.ARAe_Du9- 
 

8 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮ ੱਖ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/651064682338813?__xts__%5B0%5D=6
8.ARClXkJd9pQkK8KySi9wmCAGWieN2qMBnJB8PoabpISWPaFNrdtRrB6n0grLkQtuZoZXU
hUC1KMV6kPpf-n56w7eQx_GV1S5GMqhPFAri50jEG6x-  
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਪੰਜਾਬ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ 

ਵਦੁੱਤੀ ਇਕ ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248109009686552576?s=20 
 

2 ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਪੇਅਰ ਲਈ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ  ਸਿੇਰੇ 5 ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ 

ਤੁੱਕ ਕਰਵਫਊ ਵਿੁੱਚ ਵ ੁੱਲ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ 

-ਸਵਹਕਾਰੀ ਸਭਾਿਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਖ ਲਹੀਆਂ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248108923522928640?s=20 
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https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/651064682338813?__xts__%5B0%5D=68.ARClXkJd9pQkK8KySi9wmCAGWieN2qMBnJB8PoabpISWPaFNrdtRrB6n0grLkQtuZoZXUhUC1KMV6kPpf-n56w7eQx_GV1S5GMqhPFAri50jEG6x-qSSLZQnjjoS8G33n2jZl0Xw2hogMGChmUd8hgXJWGOklwtKkMp-bud9db4xynTecEMRY58P3MSSZysAlpriusfYPb6Fnc4NRokaWjSZe3qw5mk42_gfGTb2hP8SCdqcg-Tjio8JRVCEZJdObMUdh1j5G8HowlA3FrsvoO5lG0jLz-xxYlTyEiGpfV2E2hv0OhGqH5wjyrlCh3PBN_3j4L6m4lOdDky8bodfu8M&__tn__=-R
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3 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮ ਸਤੈਦੀ ਨਾਲ 

ਕੰਮ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੁੱ ਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਤੇ 226 ਫਲੈਕਸਾਂ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248108560556290050?s=20 
 

4 ਮਾਨਸਾ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਸਰਿੇਲੈਂਸ-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਭਾਰਗਿ 

ਸਮਾਜਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ੇਦਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪਿਬੰਧ 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248108422840500225?s=20 
 

5 ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248104178372579329?s=20 
 

6 Dial 112 
24/7 Emergency Helpline 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248103715115945984?s=20 
 

7 #ਵਿਸਾਖੀ_ਘਰੇ_ਮਨਾਓ 

ਆਓ ਇਹ ਜਵਸਾਖੀ ਭਜਵੱਖ ਦੀਆਂ ਜਵਸਾਖੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਈਏ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1247769846978244608?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਵਿਸਾਖੀ_ਘਰੇ_ਮਨਾਓ 

ਆਓ ਇਹ ਜਵਸਾਖੀ ਭਜਵੱਖ ਦੀਆਂ ਜਵਸਾਖੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਈਏ। 

2 Dial 112 
24/7 Emergency Helpline 

3 ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਿਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਵਤੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ 

5 ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਾਨਸਾ 
09-04-2020 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248108560556290050?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248108422840500225?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248104178372579329?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1248103715115945984?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%96%E0%A9%80_%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A9%87_%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%93?src=hashtag_click
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1247769846978244608?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%96%E0%A9%80_%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A9%87_%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%93?src=hashtag_click


1 Curfew ਦੌਰਾਨ ਮ ਫਤ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624144634392501&id=10825291718873
86 
 

2 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪ ਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396898173332&id=10825291718873
86 
 

3 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇਪਿਭਾਿ ਨੂੰ  ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ-
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

103 ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੁੱਚ ਭੇਵਜਆ 

 

ਿਾਟਰ ਸੀਿਰੇਜ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮ ਰਦਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ 01636-233124, ਟੋਲ ਫਿੀ ਨੰਬਰ: 1800-
180-2331 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623465757793722&id=10825291718873
86 
 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਦ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸਥਾਵਪਤ 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਵਕਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਰਾਇ-ਸਹਾਇਕ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623413054465659&id=10825291718873
86 
 

5 --ਵਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਾਰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ - - 
ਹਰਮਨਬੀਰ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ 

--ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਹੇ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਗਾਏ 
ਜਾਣ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪ ਵਲਸ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623411564465808&id=10825291718873
86 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਮੋਗਾ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹ ਕਮ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਆਗੈਵਨਕ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਤ ੇਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗ ੂ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623399777800320&id=10825291718873
86 
 

7 14 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਰਵਫਯ ੂਿਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623396034467361&id=10825291718873
86 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624144634392501&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624144634392501&id=1082529171887386
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.ARCK5uA0Vjgz2RoGgr5Vcey4OqtplObmbyWEqlWSWLAoFZUZl5RuiEkPXSESPhJ3Y4_js3re8agE1x2eHymSlHHULJ0NjCavQ9pPhyMH6LYhiHs86A1B3saVeqRlz-CPBCDovAsxv7DKJQ2-NoRaZYFVJMc7jJ_6K4fL7qDoMltGOLDFJKdC25O3dmuJeCHOjgrehBiZH637Cpbnugq3_dAuOkIylzzEyzO23FLXZbhV3gLz3zyGWwLjhvSrNCjXjurCKifjN8HfVW5OBmE5MHECvNycJ0sOnhRxG5ZacJMlmd28bWrs9xyg1RiDlQdf7xcsiQ8bmpfbUE_PZgssmFYj2lRpJK51c5QJEQ&__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.ARCK5uA0Vjgz2RoGgr5Vcey4OqtplObmbyWEqlWSWLAoFZUZl5RuiEkPXSESPhJ3Y4_js3re8agE1x2eHymSlHHULJ0NjCavQ9pPhyMH6LYhiHs86A1B3saVeqRlz-CPBCDovAsxv7DKJQ2-NoRaZYFVJMc7jJ_6K4fL7qDoMltGOLDFJKdC25O3dmuJeCHOjgrehBiZH637Cpbnugq3_dAuOkIylzzEyzO23FLXZbhV3gLz3zyGWwLjhvSrNCjXjurCKifjN8HfVW5OBmE5MHECvNycJ0sOnhRxG5ZacJMlmd28bWrs9xyg1RiDlQdf7xcsiQ8bmpfbUE_PZgssmFYj2lRpJK51c5QJEQ&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396898173332&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2421396898173332&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623465757793722&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623465757793722&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623413054465659&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623413054465659&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623411564465808&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623411564465808&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623399777800320&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623399777800320&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623396034467361&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623396034467361&id=1082529171887386


8 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ 
ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਸਾਰੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਜਵਰ ੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

#ਘਰੇਰਹੋਸ ਰਵਖੁੱਤਰਹੋ ਇੁੱਕ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ  #ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਵਰ ੱਧ ਇਹ ਯ ੱਧ ਜਿੱਤਾਵੇਗਾ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623337827806515&id=10825291718873
86 
 

9 ਵਪੰਡ ਲੰਡੇ ਕੇ ਦ ੇਰਾਧਾ ਸ ਆਮੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਰਵਹ ਰਹੇ 72 ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਜ ਵਸਹਤ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1623333817806916&id=10825291718873
86 
 

`10 ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋਂ ਘੁੱਟ 3 ਫ ੁੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੁੱ ਖੋ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624201831053448&id=10825291718873
86 
 

11 ਆਰਸੇਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੁੱਚ ਵਹੁੱ ਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 5000 
ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ ਰੂ 

- ਆਰਸੇਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਵਸਖਲਾਈ ਪਿਾਪਤ ਔਰਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੁੱਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ 

- ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ  ਮ ੁੱ ਖ ਰੁੱਖਵਦਆਂ ਆਪਣ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਵਿਖੇ  ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਮਾਸਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624233384383626&id=10825291718873
86 
 

12 -ਕਰਵਫਊ ਵਡਊਟੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ ਵਲਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 580 ਮ ਲਾਜਮਾ ਨੂੰ  ਵਦਨ ਵਿਚ 2 ਿਾਰ ਭੋਜਨ, ਸੇਬ ਅਤੇ 
ਸੰਤਰੇ ਕਰਿਾਏ ਮ ਹੁੱਈਆ 

--ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ-ਡਿੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹਲਾਤਾ ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਟੀਮ 
ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵਸਖਲਾਈ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਮ ਹੁੱਈਆ 

ਐਮਰਜੈਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੁੱਠਣ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕਟਸ ਕਰਿਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮ ਹੁੱਈਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1624235217716776&id=10825291718873
86 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਮੋਗਾ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

ਹ ਕਮ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਆਗੈਵਨਕ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਤ ੇਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗ ੂ

https://twitter.com/DproMoga/status/1247771009484124165?s=20 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2MvFexCbatwWiz_4dBrxGls_MI3wEsSHrLMvJWQiXQuvNg4CO4-4MTxlDSisB7vLQSRk9L4MBDEZ_3VMmK7ipQ37HmhfGbn6xCZtB7wOkGj8u-Y7JVmU31bMLVtuKn7Do7vvLzVfc-ImIPi0TSEZ2NPewwNbIq1Y0bIM8voX84qWrP1s98KAZ0vaDP8kF16LKHRGjdSNanx6dNaeV-9blo03a0bDYQZIJR_P5MP6nDysd9JqAmhRN8i-86sMdnw_kmKnen2keJWPVbdSTOHYJbNNQJ7ydk5avetRaoXW--zTu0eWzvOTFWzFtlqmDLF9HSI7CGIKiD83y-z2UvBY7kb3Z&__tn__=%2ANK-R
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S.N. TEXT 

1 Curfew ਦੌਰਾਨ ਮ ਫਤ ਵਸਹਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

2 || 8 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਿਪ ਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ 

3 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਦ ੇਪਿਭਾਿ ਨੂੰ  ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਸਫਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ-
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

103 ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੁੱਚ ਭੇਵਜਆ 

 

ਿਾਟਰ ਸੀਿਰੇਜ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮ ਰਦਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ 01636-233124, ਟੋਲ ਫਿੀ ਨੰਬਰ: 1800-
180-2331 ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਦ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕੀਤਾ ਸਥਾਵਪਤ 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਵਕਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਰਾਇ-ਸਹਾਇਕ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 

5 --ਵਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਾਰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ - - 
ਹਰਮਨਬੀਰ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ 

--ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਹੇ ਤੋ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਈਰਸ ਨੂੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਗਾਏ 
ਜਾਣ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰੇ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪ ਵਲਸ 

6 14 ਅਪਿੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਰਵਫਯ ੂਿਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਮੋਗਾ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹ ਕਮ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਆਗੈਵਨਕ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਤ ੇਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗ ੂ

8 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ 
ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੀ ਸਾਰੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਜਵਰ ੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਜਵੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਜਮਕਾ ਜਨਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

#ਘਰੇਰਹੋਸ ਰਵਖੁੱਤਰਹੋ ਇੁੱਕ ਵਮਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ  #ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਵਰ ੱਧ ਇਹ ਯ ੱਧ ਜਿੱਤਾਵੇਗਾ। 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱ ਲੋ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਵਹਰ ਮੋਗਾ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 

ਹ ਕਮ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਆਗੈਵਨਕ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਤ ੇਨਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗ ੂ
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2MvFexCbatwWiz_4dBrxGls_MI3wEsSHrLMvJWQiXQuvNg4CO4-4MTxlDSisB7vLQSRk9L4MBDEZ_3VMmK7ipQ37HmhfGbn6xCZtB7wOkGj8u-Y7JVmU31bMLVtuKn7Do7vvLzVfc-ImIPi0TSEZ2NPewwNbIq1Y0bIM8voX84qWrP1s98KAZ0vaDP8kF16LKHRGjdSNanx6dNaeV-9blo03a0bDYQZIJR_P5MP6nDysd9JqAmhRN8i-86sMdnw_kmKnen2keJWPVbdSTOHYJbNNQJ7ydk5avetRaoXW--zTu0eWzvOTFWzFtlqmDLF9HSI7CGIKiD83y-z2UvBY7kb3Z&__tn__=%2ANK-R


 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 600 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 

-ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬ ੇਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191235367883642/ 

2 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੁੱਲੋਂ ਸਲੰਮ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਵਿਖੇ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਨੂੰ  ਿੰਡਣ 

ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

-ਐਮ.ਪੀ. ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਿੰਡੇ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ-ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191216211218891/ 

3 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਣਾ ਿੁੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190991047908074/ 

4 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾਵਲਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191097234564122/ 

5 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190989694574876/ 

6 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191249047882274/ 

7 "Stay Home, Stay Safe, Stay Healthy" 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191171547890024/ 

8 ਕੋਿਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮ ੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191143547892824/ 

9 ਹਜ਼ਰਤ ਮ ਹੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਵਟਆਲਾ ਪ ਵਲਸ 

ਿੁੱਲੋਂ ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191244674549378/ 

10 Distribution of milk packets to needy persons in Patran with the help of social workers 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191137954560050/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191235367883642/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191216211218891/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190991047908074/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191097234564122/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190989694574876/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191249047882274/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191171547890024/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191143547892824/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191244674549378/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191137954560050/


11 ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟਟੇ ਹਾਈਿ ੇਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 24 ਘੰਟੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191084051232107/ 

12 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹ ਣ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191078551232657/ 

13 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਵਿਖੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190998484573997/ 

14 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190997374574108/ 

15 Today 8 April Covid 19 update in distt.patiala information given by CS Dr.Harish Malhotra 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1191330434540802&id=681961292144388 

 
 
TWITTER 
 
 

S.N

. 

Post with link 

1 #Covid19 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹ ਣ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ-ਕਣਕ ਦੀ 
ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਨਿੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ-ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕਟਾਈ 

ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ। 
@PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247905320673796097?s=20 

2 #covid19 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ #Patiala https://twitter.com/hashtag/Patialaਵਜ਼ਲਹੇ ’ਚ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਿ ੇਉਪਰ ਸਵਥਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ  24 ਘੰਟੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ ਰੁੱਖਣ ਸਬੰਧੀਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਇਨਹ ਾਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 
@PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247904731848003585?s=20 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191084051232107/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1191078551232657/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190998484573997/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1190997374574108/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1191330434540802&id=681961292144388
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247905320673796097?s=20
https://twitter.com/hashtag/Patiala
https://twitter.com/hashtag/Patiala
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247904731848003585?s=20


3 #covid19 ਹਜ਼ਰਤ ਮ ਹੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ 
ਪਵਟਆਲਾ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ-ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਸੁੱ ਧੂ 

@PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247891029555957761?s=20 

4 #covid19 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੁੱਲੋਂ ਸਲੰਮ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਵਿਖੇ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ 

ਨੂੰ  ਿੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ-@preneet_kaur ਦੇ ਵਦਸ਼ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਿੰਡੇ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ-ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ 

@CMOPb 

@capt_amarinder 

@PunjabGovtIndia 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247890554681081864?s=20 

5 #covid19 ਦੇ 600 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ 

#GovtRajindraHospital https://twitter.com/hashtag/GovtRajindraHospital-ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, 

ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
@CMOPb 

@capt_amarinder 

@PunjabGovtIndia 

@Preneet_kaur 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247890419163119623?s=20 

6 #COVID19 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247792033709735938?s=20 

7 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਵਟਆਲਾ ਿੁੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ 
ਦੀ ਸੂਚੀ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247774436247265281?s=20 

8 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਿੁੱਲੋਂ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247774086320648193?s=20 

9 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਿੁੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247773886747312128?s=20 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247891029555957761?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247890554681081864?s=20
https://twitter.com/hashtag/GovtRajindraHospital
https://twitter.com/hashtag/GovtRajindraHospital
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247890419163119623?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247792033709735938?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247774436247265281?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247774086320648193?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247773886747312128?s=20


10 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦ ੇਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਥੋਕ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247770758698287110?s=20 

11 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਣਾ ਿੁੱਲੋਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247770139451224066?s=20 

 
WhatsApp 
 
 

S.N TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 600 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਰਵਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 

-ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਨਰਵਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ (ਪਿੈਸ ਨੋਟ, ਫ਼ੋਟੋ) 

2 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਿੁੱਲੋਂ ਸਲੰਮ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਿਾਂ ਵਿਖੇ ਮਵਹਲਾਿਾਂ ਨੂੰ  10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ ਨੂੰ  ਿੰਡਣ 

ਦੀ ਸ਼ ਰੂਆਤ 

-ਐਮ.ਪੀ. ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਿੰਡੇ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ-ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ (ਪਿੈਸ ਨੋਟ, ਫ਼ਟੋੋ) 

3 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਣਾ ਿੁੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ (ਫ਼ੋਟੋ) 

4 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾਵਲਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ (ਿੀਡੀਉ) 

5 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਫ਼ੋਟੋ) 

6 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਿਾਈ : 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (ਿੀਡੀਉ) 

7 "Stay Home, Stay Safe, Stay Healthy" (Video) 

8 ਕੋਿਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮ ੁੱ ਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ (ਫ਼ੋਟੋ) 

9 ਹਜ਼ਰਤ ਮ ਹੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਵਟਆਲਾ ਪ ਵਲਸ 

ਿੁੱਲੋਂ ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ (ਪਿੈਸ ਨੋਟ, ਫ਼ੋਟੋ) 

10 Distribution of milk packets to needy persons in Patran with the help of social workers 

(Pix) 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1247770758698287110?s=20
https://twitter.com/DproPatiala/status/1247770139451224066?s=20


11 ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟਟੇ ਹਾਈਿ ੇਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 24 ਘੰਟੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ (ਪਿੈਸ ਨੋਟ) 

12 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਹ ਣ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ (ਪਿੈਸ ਨੋਟ) 

13 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਵਿਖੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  (ਫ਼ੋਟੋ) 

14 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 8 ਅਪਿੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਫ਼ੋਟੋ) 

15 Today 8 April Covid 19 update in distt.patiala information given by CS Dr.Harish Malhotra 

(Video) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਵਸੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾਵਲਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/2TRAeePHC60 

2 #COVID19 ਸਲੰਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਪਵਟਆਲਾ ਿੁੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਵਕਨ 
ਮ ਫ਼ਤ ਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

https://youtu.be/mzNqmLvleSU 

3 ਹਜ਼ਰਤ ਮ ਹੰਮਦ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਖ਼ਲਾਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯਗੋ ਵਟੁੱ ਪਣੀ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਪਵਟਆਲਾ ਪ ਵਲਸ 
ਿੁੱਲੋਂ ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ 

https://youtu.be/vAfINtps8Io 

4 Today 8 April Covid 19 update in distt.patiala information given by CS Dr.Harish Malhotra 
https://youtu.be/bLu523tAkW8 

 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 30 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 19 ਨੈਗਵਟਿ, 6 ਪਾਜੀਵਟਿ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਂਣੀ 
ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512
318499397076 

https://youtu.be/2TRAeePHC60
https://youtu.be/mzNqmLvleSU
https://youtu.be/vAfINtps8Io
https://youtu.be/bLu523tAkW8
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512318499397076
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512318499397076


2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਰਦਾਨ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512
316916063901 

3 3 ਕਲੋਨੀ (ਜ ਵਗਆਲ) ਸਾਹਪ ਰਕੰਡੀ ਟਾਊਨਵਸਪ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਫਓ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512
316342730625 

4 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਵਿੁੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰਿਾਇਆ ਸਰਿੇ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512
315722730687 

5 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ (ਵਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512
315069397419 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 30 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 19 ਨੈਗਵਟਿ, 6 ਪਾਜੀਵਟਿ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਂਣੀ 
ਬਾਕੀ 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਰਦਾਨ। 

3 3 ਕਲੋਨੀ (ਜ ਵਗਆਲ) ਸਾਹਪ ਰਕੰਡੀ ਟਾਊਨਵਸਪ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਫਓ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

4 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਵਿੁੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰਿਾਇਆ ਸਰਿੇ 

5 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ (ਵਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 30 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 19 ਨੈਗਵਟਿ, 6 ਪਾਜੀਵਟਿ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਪਵਲੰਗ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਂਣੀ 
ਬਾਕੀ 

2 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਵਰਦਾਨ। 

3 3 ਕਲੋਨੀ (ਜ ਵਗਆਲ) ਸਾਹਪ ਰਕੰਡੀ ਟਾਊਨਵਸਪ ਵਿਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਿੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਫਓ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

4 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਵਿੁੱਚ ਘਰ ਘਰ ਕਰਿਾਇਆ ਸਰਿੇ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512316916063901
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512316916063901
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512316342730625
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512316342730625
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512315722730687
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512315722730687
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512315069397419
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/512315069397419


5 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ (ਵਚੰਤਪੂਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦਾ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ 
ਦੋਰਾ 

 
RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 65 RETIRED POLICE PERSONNEL INCLUDING KARGIL MARTYR’S 
FATHER COME FORWARD TO ASSIST RUPNAGAR POLICE IN WAR AGAINST COVID 
 
INVALUABLE EXPERIENCE AND SKILLS WOULD FURTHER 
ENHANCE ON GROUND POLICING, SAYS SSP SWAPAN SHARMA 
 

कोजवड-19 के जवरुद्ध िंग में करजगल शहीद के जपता समेत 65 सेवामुक्त पुजलसकमी रूपनगर 

पुजलस की सहायता के जलए आगे आए 

बहुमयल्य तिुबे और हुनर के साथ पुजलस कायमवाजहयो ंको ज़मीनी स्तर पर और बल जमलेगा-

एस.एस.पी. स्वप्न शमाम 
 

ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਵਿੁੱਚ ਕਾਰਵਗਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸਮਤੇ 65 ਸੇਿਾਮ ਕਤ ਪ ਵਲਸ ਕਰਮੀ ਰੂਪਨਗਰ 
ਪ ਵਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਏ 
 

ਬਹ ਮ ੁੱ ਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹ ਨਰ ਨਾਲ ਪ ਵਲਸ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਵਮਲੇਗਾ: 
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=829033794258705&id=289205534908203 
 

2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

ਆੜਹਤੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਟੋਕਨ, ਜੋ ਵਕ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=828997710928980&id=289205534908203 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=829033794258705&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=828997710928980&id=289205534908203


ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

ਆੜਹਤੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਟੋਕਨ, ਜੋ ਵਕ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 
 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1247885510204256261?s=19 
 

2 INVALUABLE EXPERIENCE AND SKILLS WOULD FURTHER 
ENHANCE ON GROUND POLICING, SAYS SSP SWAPAN SHARMA 
 

कोजवड-19 के जवरुद्ध िंग में करजगल शहीद के जपता समेत 65 सेवामुक्त पुजलसकमी रूपनगर 

पुजलस की सहायता के जलए आगे आए 

बहुमयल्य तिुबे और हुनर के साथ पुजलस कायमवाजहयो ंको ज़मीनी स्तर पर और बल जमलेगा-

एस.एस.पी. स्वप्न शमाम 
 

ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਵਿੁੱਚ ਕਾਰਵਗਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸਮਤੇ 65 ਸੇਿਾਮ ਕਤ ਪ ਵਲਸ ਕਰਮੀ ਰੂਪਨਗਰ 
ਪ ਵਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਏ 
 

ਬਹ ਮ ੁੱ ਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹ ਨਰ ਨਾਲ ਪ ਵਲਸ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਵਮਲੇਗਾ: 
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1247885510204256261?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਵਿੁੱਚ ਕਾਰਵਗਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦ ੇਵਪਤਾ ਸਮਤੇ 65 ਸੇਿਾਮ ਕਤ ਪ ਵਲਸ ਕਰਮੀ ਰੂਪਨਗਰ 
ਪ ਵਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਏ 
 

ਬਹ ਮ ੁੱ ਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹ ਨਰ ਨਾਲ ਪ ਵਲਸ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਵਮਲੇਗਾ: 
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ 

2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਸਮੁੱ ਵਸਆ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੁੱਤੇ ਹ ਕਮ 

ਆੜਹਤੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਟੋਕਨ, ਜੋ ਵਕ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1247885510204256261?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1247885510204256261?s=19


1 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਪੰਡ ਉਭਾਿਾਲ ਦ ੇਇੁੱਕ ਿਸਨੀਕ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਿਾਲ ਵਿਖੇ 
ਪ ਵਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628076660771258/?d=n 
 

2 ਵਜਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ ਵਪਛਲੇ 24 ਘੰਵਟਆ ਦੋਰਾਨ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 21 ਵਿਅਕਤੀ 
ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628078517437739/?d=n 
 

3 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਜਣਕ ਅਸਲ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਿਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਿਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ ਜਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਜਵਪ ਲ ਉਿਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. 

ਦਾ ਅਜਧਕਾਰਤ ਜਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2421396894839999/?vh=e&d=n 
 

4 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਅਤੇ ਜਨਰਜਵਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੂੰਧ ਮ ਕੂੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਭੀੜ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਦ ੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਦ ਸਰੇ ਦਰਜਮਆਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ 

ਿਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਜਵੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤ ੇ ਸਾਬਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 

ਜਵੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਨਰੂੰਤਰ ਸਪਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੱਭ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ 

ਸਜਹਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਹੋ ਸ ਰੱਜਖਅਤ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628564864055771/?d=n 
 

5 ਕੋਵਿੰਡ-19 ਪੰਜਾਬ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4140 ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628655384046719/?d=n 
 

6 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਜਲਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੂੰਗਰ ਰ ਜਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ ਹ ਣ 

ਤੱਕ 145 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਾਂ ‘ਚੋਂ 107 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇ38 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਿ ੇਬਾਕੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/619146532150753/?d=n 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਜਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਜਸਆ ਜਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਜਲਆਂ ‘ਚੋਂ ਸੂੰਗਰ ਰ ਜਜ਼ਲੇ੍ ‘ਚ ਹ ਣ 

ਤੱਕ 145 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਾਂ ‘ਚੋਂ 107 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਜਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇ38 ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਅਿ ੇਬਾਕੀ 

ਹੈ। 

2 ਵਜਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ ਵਲਸ ਿੁੱਲੋਂ ਵਪਛਲੇ 24 ਘੰਵਟਆ ਦੋਰਾਨ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 21 ਵਿਅਕਤੀ 
ਵਗਿਫ਼ਤਾਰ 

3 ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਪੰਡ ਉਭਾਿਾਲ ਦ ੇਇੁੱਕ ਿਸਨੀਕ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਿਾਲ ਵਿਖੇ 
ਪ ਵਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628076660771258/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628078517437739/?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.ARDZidYq3mO68wnLTa7Zm1BN7Ta9WoaxKz-Pd-Eo6bbHUkbewX6ko98mPFdumnx5koRtHQ8YkS1Ax0nLF9st9jVd0RUhbr4kU5LUuXUD89QbAdw90mGIK5e2y4iYpjlRa3rJVXkikMzFWO4pePZWEvHJ7mhef5Ymi2j7gvxYVL6iHU9ODAqa8BV9rTDYPrgVdfYuc2AV8yAVDfRHI-4IphinURTrDAxwidVq-FE_izaxNuDskGvB4snbESCFGU8tVf4PXppKouQw6zOn_KsAIsUZOaeEk68liHcG6ti6fLmO62fDBjLESOK6l8PzKcYKjqg3-laNTorXXLxDk-mVwb_ZWJ622b7YR0RJb4qE&__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.ARDZidYq3mO68wnLTa7Zm1BN7Ta9WoaxKz-Pd-Eo6bbHUkbewX6ko98mPFdumnx5koRtHQ8YkS1Ax0nLF9st9jVd0RUhbr4kU5LUuXUD89QbAdw90mGIK5e2y4iYpjlRa3rJVXkikMzFWO4pePZWEvHJ7mhef5Ymi2j7gvxYVL6iHU9ODAqa8BV9rTDYPrgVdfYuc2AV8yAVDfRHI-4IphinURTrDAxwidVq-FE_izaxNuDskGvB4snbESCFGU8tVf4PXppKouQw6zOn_KsAIsUZOaeEk68liHcG6ti6fLmO62fDBjLESOK6l8PzKcYKjqg3-laNTorXXLxDk-mVwb_ZWJ622b7YR0RJb4qE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2421396894839999/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628564864055771/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2628655384046719/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/619146532150753/?d=n


 

S.N. Post with link 

1 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518285202222028/, balbir sidhu 
pays surprise visit to civil hospital, phase-6 

2 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518286292221919/, health 
minister launches sanitization drive in phase seven under personal supervision 

3 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518335135550368/, District 
Administration and Chandigarh University collaborate to establish Punjab’s largest covid-
19 isolation facility at Gharuan 

4 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518343785549503/, Four more 
corona virus positive cases emerge, all from jawaharpur 

5 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518678025516079/, You are the 
real heroes, salute to medical fraternity 

6 https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518678268849388/, Message to 
celebrate Baisakhi at home, maintain social distancing 

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535708033391971&id=14123175990643
59, Dedicated to all the frontline fighters against Covid19 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247844825765834753?s=19, Balbir Sidhu pays 
surprise visit to civil hospital , phase -6 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247845285016899585?s=19, health minister 
launches sanitization drive in phase seven under personal supervision 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247875109706010624?s=19, District 
Administration and Chandigarh University collaborate to establish Punjab’s largest 
covid19 facility at Gharuan 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247879774841626624?s=19, four more 
corona virus positive cases emerge , all from Jawaharpur 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097758315069441?s=19, hats off to real 
heroes medical staff for fight against corona virus, 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097878184058880?s=19, Thanks to all the 
frontline fighters against covid-19 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097981389082625?s=19, Message to 
celebrate Baisakhi at home and maintaining social distancing. 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 17th Day--Video message, State Control Room of Punjab Government 

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518285202222028/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518286292221919/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518335135550368/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518343785549503/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518678025516079/
https://www.facebook.com/128209614562924/posts/518678268849388/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535708033391971&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2535708033391971&id=1412317599064359
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247844825765834753?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247845285016899585?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247875109706010624?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1247879774841626624?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097758315069441?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097878184058880?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248097981389082625?s=19


2 Message of CM Captain Amarinder Singh ----Together we can fight corona virus 

3 In Punjab No One Sleeps Hungry, Dial 112 , CM Captain Amarinder Singh announces 24/7 
emergency helpline 

4 Awareness message that corona virus is not caused due to Meat, Eggs, Fish, Milk and 
Milk products 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 MLA Balachaur Ch. Darshan Lal Mangupur Assured The Farmers Of Foolproof 
Procurement Arrangements for Ensuing Wheat Harvesting Season 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224666744370575/ 
 

2 CORONA failed to Carck Intact Emotional Bonding In Nawanshahr Patients 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574991046417/ 
 

3 District Magistrate SBS Nagar Vinay Bublani Relaxed Curfew Imposition for Supply of Fish 
Seed and Feed from 8 am to 11 am daily. 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224655214371728/ 
 

4 District Police to initiate action against unauthorised persons for serving langar in 
#Nawanshahr 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574264379823/ 
 
 

5 Face COVID-19 Braveheartly, Says COVID Survivors Harpal Singh Saroanch Pathlawa in 
#Nawanshahr 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574011046515/ 
 

6 Self Help Groups Preparing Two Layer Reusable Masks for Panchayat Department in 
#Nawanshahr 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224573484379901/ 
 
 

 
 
 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224666744370575/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574991046417/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224655214371728/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574264379823/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224574011046515/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1224573484379901/


1 MLA Balachaur Ch. Darshan Lal Mangupur Assured The Farmers Of Foolproof 
Procurement Arrangements for Ensuing Wheat Harvesting Season 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1247950310263246848?s=19 

2 CORONA failed to Carck Intact Emotional Bonding In Nawanshahr Patients 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248137511966101504?s=19 

3 District Magistrate SBS Nagar Vinay Bublani Relaxed Curfew Imposition for Supply of Fish 
Seed and Feed from 8 am to 11 am daily. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1247950739189555200?s=19 
 

4 District Police to initiate action against unauthorised persons for serving langar in 
#Nawanshahr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248137956302278656?s=19 

5 Face COVID-19 Braveheartly, Says COVID Survivors Harpal Singh Saroanch Pathlawa in 
#Nawanshahr 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248138675516366851?s=19 
 

6 Self Help Groups Preparing Two Layer Reusable Masks for Panchayat Department in 
#Nawanshahr 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248139294306217984?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 MLA Balachaur Ch. Darshan Lal Mangupur Assured The Farmers Of Foolproof 
Procurement Arrangements for Ensuing Wheat Harvesting Season 

2 CORONA failed to Carck Intact Emotional Bonding In Nawanshahr Patients 

3 District Magistrate SBS Nagar Vinay Bublani Relaxed Curfew Imposition for Supply of Fish 
Seed and Feed from 8 am to 11 am daily. 

4 District Police to initiate action against unauthorised persons for serving langar in 
#Nawanshahr 

5 Face COVID-19 Braveheartly, Says COVID Survivors Harpal Singh Saroanch Pathlawa in 
#Nawanshahr 

6 Self Help Groups Preparing Two Layer Reusable Masks for Panchayat Department in 
#Nawanshahr 

 
Press Note uploaded on DIPR Website 
 

S.N. TEXT 

1 MLA Balachaur Ch. Darshan Lal Mangupur Assured The Farmers Of Foolproof 
Procurement Arrangements for Ensuing Wheat Harvesting Season 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1247950310263246848?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248137511966101504?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1247950739189555200?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248137956302278656?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248138675516366851?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248139294306217984?s=19


http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%AC%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%9
A%E0%A9%8C%E0%A8%B0- 

2 CORONA failed to Carck Intact Emotional Bonding In Nawanshahr Patients 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B
%E0%A8%A8%E0%A8%BE- 
 

3 District Police to initiate action against unauthorised persons for serving langar in 
#Nawanshahr 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A9%9B%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%
A8%B9%E0%A9%87-%E2%80%99%E0%A8%9A-%E0%A8% 
 

4 Face COVID-19 Braveheartly, Says COVID Survivors Harpal Singh Saroanch Pathlawa in 
#Nawanshahr 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF
%E0%A8%A1-19-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-
%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A4-%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3- 
 

5 Self Help Groups Preparing Two Layer Reusable Masks for Panchayat Department in 
#Nawanshahr 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B5%E0%A9%80
- 

 
Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੋਿਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰਿਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ 
ਮ ਹੁੱਈਆ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਿਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482077492104203/ 

2 ਸ ੁੱ ਰਵਖਅ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬੁੱ ਵਚਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ-ਡਾ.ਰਾਮ ਪਿਕਾਸ਼ 
ਸਰੋਆ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482077348770884/ 

3 ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ- ਡਾ.ਵਸ਼ਿ ਕ ਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482075458771073/ 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਸੰਘਪ ਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਮ ਡੋਜ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482075722104380/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੋਿਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰਿਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ 
ਮ ਹੁੱਈਆ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਿਾਲ 

https://twitter.com/DproSri/status/1247784751668162560?s=19 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A9%9B%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%87-%E2%80%99%E0%A8%9A-%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A9%9B%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%AC%E0%A8%97%E0%A8%BC%E0%A9%88%E0%A8%B0-%E0%A8%B2%E0%A9%B0%E0%A8%97%E0%A8%B0-%E0%A8%B2%E0%A8%97%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A3-%E0%A8%89%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A9%9B%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%87-%E2%80%99%E0%A8%9A-%E0%A8%AE%E0%A8%A8%E0%A9%9B%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%AC%E0%A8%97%E0%A8%BC%E0%A9%88%E0%A8%B0-%E0%A8%B2%E0%A9%B0%E0%A8%97%E0%A8%B0-%E0%A8%B2%E0%A8%97%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A3-%E0%A8%89%E0%A8%A4%E0%A9%87-%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A9%80-%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1-19-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A4-%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9A-%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%B9%E0%A8%BE-%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B2%E0%A9%9C%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A9%9C-%E0%A8%A8%E0%A8%BE-%E0%A8%95%E0%A8%BF-%E0%A8%A1%E0%A8%B0%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1-19-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A4-%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9A-%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%B9%E0%A8%BE-%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B2%E0%A9%9C%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A9%9C-%E0%A8%A8%E0%A8%BE-%E0%A8%95%E0%A8%BF-%E0%A8%A1%E0%A8%B0%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1-19-%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%A4-%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%A3-%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A9%87-%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9A-%E0%A8%B9%E0%A8%B0%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%98-%E0%A8%A6%E0%A8%BE-%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%A8%E0%A9%87%E0%A8%B9%E0%A8%BE-%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80-%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B2-%E0%A8%B2%E0%A9%9C%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A9%9C-%E0%A8%A8%E0%A8%BE-%E0%A8%95%E0%A8%BF-%E0%A8%A1%E0%A8%B0%E0%A8%A8-%E0%A8%A6%E0%A9%80
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B5%E0%A9%80-%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%97-%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE-%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A9%88-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%E0%A8%B8%E0%A9%87%E0%A8%B5%E0%A9%80-%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A9%81%E0%A9%B1%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A4%E0%A9%8B%E0%A8%82-%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9A%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%A4-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%97-%E0%A8%A4%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0-%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE-%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%B9%E0%A9%88-%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482077492104203/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482077348770884/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482075458771073/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2482075722104380/
https://twitter.com/DproSri/status/1247784751668162560?s=19


2 ਸ ੁੱ ਰਵਖਅ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬੁੱ ਵਚਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ-ਡਾ.ਰਾਮ ਪਿਕਾਸ਼ 
ਸਰੋਆ 

https://twitter.com/DproSri/status/1247836814603210752?s=19 

3 ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ- ਡਾ.ਵਸ਼ਿ ਕ ਮਾਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1247862878582927361?s=19 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਸੰਘਪ ਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਮ ਡੋਜ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ 
 https://twitter.com/DproSri/status/1247861795919781893?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੋਿਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰਿਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ 
ਮ ਹੁੱਈਆ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਿਾਲ 

2 ਸ ੁੱ ਰਵਖਅ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਬੁੱ ਵਚਆ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ-ਡਾ.ਰਾਮ ਪਿਕਾਸ਼ 
ਸਰੋਆ 

3 ਛੋਟੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰ ਸਤੀ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਰੀ- ਡਾ.ਵਸ਼ਿ ਕ ਮਾਰ 

4 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਸੰਘਪ ਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਮ ਡੋਜ ਦੀ ਸ ਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ 

5 ਨੰਗਲ ਦ ੇਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਵਰਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  (ਸਿੇਰੇ 08.00 ਿਜੇ ਤੋਂ 
ਦ ਪਵਹਰ 02.00 ਿਜੇ ) ਤੁੱਕ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ 
 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਅਵਭਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313331178861035?d=n&sfns=m
o 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਜੇਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ--- ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313336245527195?d=n&sfns=m
o 

3 ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਸਾਥ 

 

ਘਰ ਰਹੋ 

ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313367132190773?vh=e&d=n&sf
ns=mo 

4 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ਼ ਮਨ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/DproSri/status/1247836814603210752?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1247862878582927361?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1247861795919781893?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313331178861035?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313331178861035?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313336245527195?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313336245527195?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313367132190773?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313367132190773?vh=e&d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313428815517938?d=n&sfns=m
o 

5 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313433955517424?d=n&sfns=m
o 

6 ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313841072143379?vh=e&d=n&sf
ns=mo 

7 ਡੀ ਸੀ ਸਿੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ  ਨੇ ਦੇਰ ਸਾਮ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀਮਰੀਜ਼ 
ਵਪਛਲੇ ਇੁੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਮਸਵਜ਼ਦ ਵਿੁੱਚ ਹੈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱਚ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313885592138927?d=n&sfns=m
o 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਅਵਭਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1247903642696339465?s=21 

2 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1247915535758553089?s=21 

3 ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248108290124308480?s=21 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਖਲਾਫ ਅਵਭਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜ 

 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਪਾਜੇਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ--- ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ 

 

3 ਪਿਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੈ ਸਾਥ 

 

ਘਰ ਰਹੋ 

ਸ ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ 

 

4 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ਼ ਮਨ ੁੱ ਖ ਤੋਂ ਮਨ ੁੱ ਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

 

5 ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313428815517938?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313428815517938?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313433955517424?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313433955517424?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313841072143379?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313841072143379?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313885592138927?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1313885592138927?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1247903642696339465?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1247915535758553089?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248108290124308480?s=21


6 ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ ਜਾਿੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

7 ਡੀ ਸੀ ਸਿੀ ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ  ਨੇ ਦੇਰ ਸਾਮ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਿੁੱਚ ਇੁੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ ਸ਼ਟੀਮਰੀਜ਼ 
ਵਪਛਲੇ ਇੁੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਮਸਵਜ਼ਦ ਵਿੁੱਚ ਹੈ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੁੱਚ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ ਵਲਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਨੋਜਿਾਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸੈਲਫ ਲਾਕਡਾਊਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078657658

832995/?type=3&theater 

2 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਗਲਾ ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦ ੇਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078661578832603/30786
61245499303/?type=3&theater 

3 ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਵਰੰਗੜੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078665095498918/30786
66268832134/?type=3&theater 

4 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਧਰੂਿ ਦਹੀਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੁੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ( ਿੀਡੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/766499203878436/?t=12 

5 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 6 ਲੁੱ ਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 799 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078692625496165/30786
91742162920/?type=3&theater 

6 ਬੁੱਕਰੇ,ਮ ਰਗੇ,ਅੰਡੇ,ਮੁੱਛੀਆਵਦ ਮਾਸ਼ਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣ ੇਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078734192158675/30787
33548825406/?type=3&theater 

7 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ  ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਵਖਲਾਫ਼ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078768
052155289/?type=3&theater 

8 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾ ੀ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 447 ਪਾਸ-ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫ਼ਸਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078776
048821156/?type=3&theater 

9 ਕੋਿਾ ਐਪ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078800395485388/30787
99625485465/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078657658832995/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078657658832995/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078661578832603/3078661245499303/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078661578832603/3078661245499303/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078665095498918/3078666268832134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078665095498918/3078666268832134/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/766499203878436/?t=12
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078692625496165/3078691742162920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078692625496165/3078691742162920/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078734192158675/3078733548825406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078734192158675/3078733548825406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078768052155289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078768052155289/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078776048821156/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078776048821156/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078800395485388/3078799625485465/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078800395485388/3078799625485465/?type=3&theater


10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਸੇ ਪਿਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078860125479415/30788
59588812802/?type=3&theater 

11 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ੇਲਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078912
272140867/?type=3&theater 

12 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ ਸੁੱਭਰਿਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਦਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਂੱੰਦੇ ਹੋਏ (ਿੀਡੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/257762305255390/?t=29 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ ਵਲਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸੈਲਫ ਲਾਕਡਾਊਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247832565546795008 

2 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਗਲਾ ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦ ੇਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247833541561298945 

3 ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਵਰੰਗੜੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247833906797137920 

4 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਧਰੂਿ ਦਹੀਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੁੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ( ਿੀਡੀਓ ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247834342614654976 

5 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 6 ਲੁੱ ਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 799 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247835044007145472 

6 ਬੁੱਕਰੇ,ਮ ਰਗੇ,ਅੰਡੇ,ਮੁੱਛੀਆਵਦ ਮਾਸ਼ਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣ ੇਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247838690820239362 

7 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ  ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਵਖਲਾਫ਼ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247845271716769792 

8 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾ ੀ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 447 ਪਾਸ-ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫ਼ਸਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247845966410997760 

9 ਕੋਿਾ ਐਪ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247849458609479681 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078860125479415/3078859588812802/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3078860125479415/3078859588812802/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078912272140867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3078912272140867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/257762305255390/?t=29
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247832565546795008
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247833541561298945
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247833906797137920
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247834342614654976
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247835044007145472
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247838690820239362
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247845271716769792
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247845966410997760
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247849458609479681


10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਸੇ ਪਿਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247858232510431232 

11 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ੇਲਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247867203745013760 

12 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ ਸੁੱਭਰਿਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਦਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਂੱੰਦੇ ਹੋਏ (ਿੀਡੀਓ ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248121141333385216 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ ਵਲਸ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦੰਦ ੇਹੋਏ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਸੈਲਫ ਲਾਕਡਾਊਨ 

2 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਗਲਾ ਰਾਏ ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦ ੇਹੋਏ 

3 ਬਲਾਕ ਪੁੱਟੀ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਵਰੰਗੜੀ ਵਿਖੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਡਦੇ ਹੋਏ 

4 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਧਰੂਿ ਦਹੀਆ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੁੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ( ਿੀਡੀਓ ) 

5 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੁੱ ਗਭੁੱਗ 6 ਲੁੱ ਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 799 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 ਬੁੱਕਰੇ,ਮ ਰਗੇ,ਅੰਡੇ,ਮੁੱਛੀਆਵਦ ਮਾਸ਼ਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤ ੇਦ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ਬਣ ੇਉਤਪਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ 
ਿਾਇਰਸ ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ 

7 ਨੋਿਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ  ( ਕੋਵਿਡ-19 ) ਵਖਲਾਫ਼ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

8 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾ ੀ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 447 ਪਾਸ-ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫ਼ਸਰ 

9 ਕੋਿਾ ਐਪ 

10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਿਭਾਿ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਸੇ ਪਿਬੰਧ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

11 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ੇਲਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

12 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਿੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਮਾਰ ਸੁੱਭਰਿਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਦਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਂੱੰਦੇ ਹੋਏ (ਿੀਡੀਓ ) 

 

 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247858232510431232
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1247867203745013760
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248121141333385216
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