
 

Date: 11-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 3909 

2 Total No. of samples sent 3909 

3 Total No. of patients tested positive till date 158 

4 Total No. of patients tested negative 3249 

5 Results Awaited 502 

6 No. of patients cured out of positive 20 

7 Active cases 126 

8 No. of Patients serious 02 

9 Patients who are critical and on ventilator support 00 

10 Total Deaths reported 12 

 

 

 



 

 

   Patients reported positive on 11.4.2020 
 

District Number of cases Remarks 

SAS Nagar 02  
Contacts of positive patient Pathankot 01 

Jalandhar 03 

Patiala 01  

• One patient from SAS Nagar expired 

 

2. Confirmed Cases:- 
 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 50 5 2 

2. SBS Nagar 19 10 1 

3. Pathankot 16 0 1 

4. Jalandhar 15 3 1 

5. Mansa 11 0 0 

6. Amritsar 11 0 2 

7. Ludhiana 10 1 2 

8. Hoshiarpur 07 1 1 

9. Moga 04 0 0 

10. Ropar 03 0 1 

11. Sangrur 02 0 0 

12. FG Sahib 02 0 0 

13. Faridkot 02 0 0 

14. Barnala 02 0 1 

15. Patiala 02 0 0 

16. Kapurthala 01 0 0 

17. Muktsar 01 0 0 

 Total 158 20 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. Chief Minister Capt Amarinder Singh suggests extension of national lockdown at Prime Minister’s Video 

C conference, suggests several measures for immediate relief. 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/capt-6/ 

 

2. Punjab extends curfew till May 1, task force to decide on exit strategy 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/pcurfew-2/ 

 

3. Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government makes it mandatory for people to wear 

masks in public places to check the spread of #NovelCoronavirus. The notification has been issued by 

Director Health in exercise of powers contained under Epidemic Disease Act 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248611668671643648?s=19 

4. Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to PM0@narendramodi to propose 550 Cr project for 

setting up ‘Advanced Centre for Virology’ in Punjab, with land to be offered by his Government free of 

cost. #PunjabFightsCorona    https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19 

5. In a major decision, the #PunjabCabinet approved the Punjab Clinical Establishment (Registration and 

Regulation) Ordinance 2020, to bring the state’s private hospitals under the umbrella of the #COVID19 

battle. It was necessary for the private hospitals to join the battle against #COVID19, said Chief Minister 

Captain Amarinder Singh, while chairing a video conference of the Council of Ministers. The Chief 

Minister has been authorized by the Council of Ministers to approve the final draft of the Bill after its legal 

vetting. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537358389893602&id=1412317599064359 

 

6. #PunjabCabinet, headed by Captain Amarinder Singh authorized the Deputy Commissioners to declare 

new Mandis in their respective districts, as needed, to meet the demands of social distance while ensuring 

smooth procurement of the grain. These would be in addition to the 3800 Mandis already notified this year 

for procurement operations. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537312713231503&id=1412317599064359 

 

7. Despite the crisis of #Covid_19, Punjab Government under the leadership of Chief Minister Captain 

Amarinder Singh is committed to safe and uninterrupted procurement of wheat. Please pay attention to the 

12 tips shared in this picture regarding wheat procurement and share it with others.                 

https://www.instagram.com/p/B-yyjsPp1JJ/?igshid=tog6y1y0qs07 

8. Is it feasible to have a roadmap to the opening up, after 1/5/2020? I had an opportunity to present my 

perspectives in the context of Punjab.   

 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157766281047779&id=713682778 

 

9. GURDASPUR: Today morning (one hour back), one new  patient has died of breathlessness at Civil 

Hospital, Batala. He was a chronic TB patient but his samples are being collected to rule out COVID 

infection. His family isolated, mohalla sealed. 
 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157767531662779&id=713682778 

 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/capt-6/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/pcurfew-2/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248611668671643648?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537358389893602&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537312713231503&id=1412317599064359
https://www.instagram.com/p/B-yyjsPp1JJ/?igshid=tog6y1y0qs07
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157766281047779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157767531662779&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 10/04/2020 to 2:00 PM 11/04/2020)  

 
FACEBOOK 

 

 

S.N. Post with link  

1 Despite the crisis of #Covid_19, Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister Captain Amarinder Singh is committed to safe and uninterrupted procurement 
of wheat.  Please pay attention to the 12 tips shared in this picture regarding wheat 
procurement and share it with others. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537096149919826&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959491617841494&id=631211620669497  

2 #ਘਰਵਵਿੱਚਰਹੋਸਾਵਧਾਨੀਵਰਤੋ ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ  ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। 

#StayHomeUsePrecautions 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537183369911104&id=14123175990643
59  

3 "Seriously thinking of lockdown extension but final decision at Cabinet meet", Captain 
Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. 
Read in detail at: 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537205763242198&id=14123175990643
59 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959611467829509&id=631211620669497  

4 ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਿਰੀਦ ਲਈ  
For safe procurement of wheat this seasons 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537227969906644&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959628704494452&id=631211620669497  

5 || April 10, 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=314618402832874&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314620056166042&id=631211620669497  

6 Amid apprehensions of community spread of #COVID19, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government has decided to extend the curfew in the 

state till May 1, 2020. The decision was taken at a meeting of the Council of 

Ministers, chaired by Chief Minister to check community spread of the pandemic 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537096149919826&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537096149919826&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959491617841494&id=631211620669497
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959611467829509&id=631211620669497
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959628704494452&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314618402832874&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314620056166042&id=631211620669497


and to prevent overcrowding at the Mandis in the light of the ensuing wheat 

harvesting/procurement season. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537291293233645&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959696157821040&id=631211620669497  

7 Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has made it 

mandatory for people to wear masks in public places to check the spread of the 

novel coronavirus. A notification to this effect was issued by the Health 

Department here earlier today. #CoronavirusOutbreak #Covid19 #Coronavirus 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537306479898793&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959734047817251&id=631211620669497  

8 PunjabCabinet, headed by Captain Amarinder Singh authorized the Deputy 

Commissioners to declare new Mandis in their respective districts, as needed, to 

meet the demands of social distance while ensuring smooth procurement of the 

grain. These would be in addition to the 3800 Mandis already notified this year for 

procurement operations 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537312713231503&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959770567813599&id=631211620669497  

9 The Rural Development and Panchayat Department, Punjab has cleared all the 

pending wages of MGNREGA workers till April 7. ₹92 Crore has been transferred 

into the accounts of the beneficiaries. The department has also cleared the 

salaries of the employees of the Zila Parishad and Panchayat Samitis from 

October last year to March this year. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537313416564766&id=14123175990643
59  

10 In view of the Chief Minister Captain Amarinder Singh’s appeal to donate 

generously towards CM COVID Relief Fund, the Punjab Prisons Department has 

donated a sum of ₹37 lakh to help the state in its battle against deadly 

#coronavirus. Even you can come forward and contribute on the details given 

below 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537317189897722&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959845494472773&id=631211620669497 

11 Chief Minister Captain Amarinder Singh has proposed to the central government a 

₹550 crore project for setting up an ‘Advanced Centre for Virology’ in the state, 

with land to be offered by his government free of cost. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537339909895450&id=14123175990643
59  

12 Punjab Council of Ministers authorized Chief Minister Captain Amarinder Singh to 

nominate four additional members on the Cabinet Sub-committee on Fiscal 

Management for broad-based discussion and decision on expenditure cuts 

needed to tackle the #COVID19 crisis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537341766561931&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959953687795287&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537291293233645&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537291293233645&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959696157821040&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537306479898793&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537306479898793&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959734047817251&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537312713231503&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537312713231503&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959770567813599&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537313416564766&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537313416564766&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537317189897722&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537317189897722&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959845494472773&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537339909895450&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537339909895450&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537341766561931&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537341766561931&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959953687795287&id=631211620669497


13 In a major decision, the #PunjabCabinet approved the Punjab Clinical 

Establishment (Registration and Regulation) Ordinance 2020, to bring the state’s 

private hospitals under the umbrella of the #COVID19 battle. It was necessary for 

the private hospitals to join the battle against #COVID19, said Chief Minister 

Captain Amarinder Singh, while chairing a video conference of the Council of 

Ministers. The Chief Minister has been authorized by the Council of Ministers to 

approve the final draft of the Bill after its legal vetting. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537358389893602&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959999844457338&id=631211620669497  

14 Combating with the Corona Virus at all fronts, the Punjab government is 

constantly providing the necessary health services in a smooth manner in all 

districts of State. One such example is that about 11 women gave birth to their 

children in primary health center Possi during the lockdown, a health center that 

has become an epicenter of Corona in the district Hoshiarpur. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537715563191218&id=14123175990643
59  

15 #12Tips on safe and smooth procurement of wheat starting from April 15. Please 

read and share it with other farmers. #PunjabFightsCorona 

#PunjabWheatProcurement 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537752086520899&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960216297769026&id=631211620669497 
¹ 

16 Participating in Prime Minister Narendra Modi ’s Video Conference with all the 

Chief Ministers, Chief Minister Captain Amarinder Singh recommended extension 

of the national lockdown by at least a fortnight, while suggesting a slew of health 

and relief measures to the people in the state’s #COVID_19 battle, in addition to 

special concessions for industry and agriculture sectors on an urgent basis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537789293183845&id=14123175990643
59  

 
TWITTER 
 

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

1 Despite the crisis of #Covid_19, Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister @capt_amarinder Singh is committed to safe & uninterrupted procurement of 
wheat.  Please pay attention to12 tips shared in this picture regarding wheat 
procurement and share it with others.  
https://t.co/WDIuXDwI9y  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248534766221029376?s=19  

2 #COVID_19 ; Seriously thinking of lockdown extension but final decision at Cabinet meet, 
says @capt_amarinder Singh. Reveals that high-powered committee working on an exit 
strategy as lockdown can’t be indefinite.@thetribunechd @HTPunjab  Details at: 
https://t.co/iRJjNb6duw 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248547398692962305?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537358389893602&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537358389893602&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=959999844457338&id=631211620669497
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537752086520899&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960216297769026&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537789293183845&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537789293183845&id=1412317599064359
https://t.co/WDIuXDwI9y
https://twitter.com/CMOPb/status/1248534766221029376?s=19
https://t.co/iRJjNb6duw
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248547398692962305?s=19


https://twitter.com/CMOPb/status/1248547509544185856?s=19  

3 Rural Development & Panchayat Dept, Punjab has cleared all pending wages of 
MGNREGA workers till Apr 7. ₹92 Crore has been transferred into accounts of 
beneficiaries. Salaries of Zila Parishad & Panchayat Samitis employees from Oct 2019 to 
Mar 2020 has also been cleared 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248561654075400194?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248561600874725376?s=19  

4 In view of the Chief Minister @capt_amarinder Singh’s appeal to donate generously 
towards CM COVID Relief Fund, the Punjab Prisons Department has donated a sum of 
₹37 lakh to help the state in its battle against deadly #Coronavirus 
#CoronavirusOutbreakindia #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248562124449648640?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248562168464728065?s=19  

5 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others. #CoronavirusOutbreak 
#21dayslockdown #Covid19 #Coronavirus 
 https://t.co/9L7luvDYbw  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248571090223255553?s=19  

6 #Punjab Cabinet, headed by @capt_amarinder Singh, authorized the Deputy 
Commissioners to declare new Mandis in their respective districts, as needed, to meet 
the demands of social distance while ensuring smooth procurement of the grain. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248583745365409799?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248583894795874305?s=19  

7 #PunjabCabinet led by @capt_amarinder decides to extend lockdown/curfew in 

state till May 1, 2020. Decision to extend curfew aimed at checking community 

spread of #COVIDー19 and to prevent overcrowding at Mandis in the light of the 

ensuing wheat procurement.  #PunjabFightsCorona  
https://t.co/bXIWhelWHs 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248585921986875395?s=19  

8 #PunjabCabinetDecision ; 15-member multi-disciplinary task force to be set up to 
formulate exit strategy for gradual relaxation of curfew/lockdown in Punjab, will submit 
report in 10 days. Another task force for quick upgradation of hospital infra. 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/9uUQxGsB40  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248587321990991873?s=19  

9 Making wheat procurement safe & smooth for every farmer. #Covid19 
#CoronavirusOutbreak #Coronavirus #Corona  
https://t.co/z9e8IqqDyi  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248589787486806016?s=19  

10 For safe procurement of wheat this seasons. #Covid19 #CoronavirusOutbreak  
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/X7mat0V7xk  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248590233253203974?s=19  

11 #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh decides to set up 

high powered committee to draft roadmap for post #COVIDー19 economic revival 

of state. Chief Minister to request Montek Ahluwalia to head it. 

#PunjabFightsCorona @thetribunechd @HTPunjab  
https://t.co/nEdK4uiu1e  

https://twitter.com/CMOPb/status/1248547509544185856?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248561654075400194?s=19
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https://twitter.com/CMOPb/status/1248589075436756998?s=19  

12 Chief Minister @capt_amarinder Singh authorised by #PunjabCabinet to nominate 4 
more members on Cabinet Sub-committee on Fiscal Management for broad-based 
discussion and decision on expenditure cuts to tackle #COVID crisis. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/77I5yte6ks  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248590078575861765?s=19  

13 Punjab Clinical Establishment (Registration and Regulation) Ordinance 2020 approved by 
#PunjabCabinet to bring private hospitals into #CoronaVirus battle. CM 
@capt_amarinder Singh says necessary for them to join war against #COVID. 
#PunjabFightsCorona @thetribunechd @HTPunjab  
https://t.co/MBidtaKHfV  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248593935989080064?s=19  

14 Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to PM0@narendramodi to propose 550 Cr 
project for setting up ‘Advanced Centre for Virology’ in Punjab, with land to be offered by 
his Government free of cost. #PunjabFightsCorona Read in detail at: 
https://t.co/3vhsTncpu4 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248597947182395392?s=19  

15 CM @capt_amarinder Singh writes to @santoshgangwar @LabourMinistry suggesting 
use of  ESIC, MGNREGA & other such funds to provide part of wages or lump-sum aid to 
industrial workers during #NationalLockdown. Says Punjab’s stressed industry doesn’t 
have funds. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248599023486812161?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248599313078509573?s=19  

16 |April 10, 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/KX7E7Mf1O9  

17 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government makes it mandatory for 
people to wear masks in public places to check the spread of #NovelCoronavirus. The 
notification has been issued by Director Health in exercise of powers contained under 
Epidemic Disease Act 1897 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248611668671643648?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248611225463709696?s=19  

18 .@PunjabPoliceInd books Gurpatwant Singh Pannun & his banned #SikhsforJustice (SFJ) 
for seditious automated calls aimed at instigating the people, particularly youth, against 
the state government during the #COVID19 curfew/lockdown....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248628998432645126?s=19  

19 Combating with the #Covid_19 at all fronts, the Punjab government is constantly 
providing the necessary health services in a smooth manner in all districts of State. One 
such example is:  
https://t.co/mxY555blxX  

20 #Tips on safe and smooth #WheatProcurement starting from April 15. Please read and 
share it with other farmers. #PunjabFightsCorona #PunjabWheatProcurement  
https://t.co/BYAkNGqz51  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248861030047940608?s=19  

https://twitter.com/CMOPb/status/1248589075436756998?s=19
https://t.co/77I5yte6ks
https://twitter.com/CMOPb/status/1248590078575861765?s=19
https://t.co/MBidtaKHfV
https://twitter.com/CMOPb/status/1248593935989080064?s=19
https://t.co/3vhsTncpu4
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248597947182395392?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248599023486812161?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248599313078509573?s=19
https://t.co/KX7E7Mf1O9
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248611668671643648?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248611225463709696?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248628998432645126?s=19
https://t.co/mxY555blxX
https://t.co/BYAkNGqz51
https://twitter.com/CMOPb/status/1248861030047940608?s=19


21 Chief Minister @capt_amarinder Singh suggests extension of national lockdown at Prime 
Minister @narendramodi 's Video Conference, suggests several measures for immediate 
relief. @thetribunechd @HTPunjab @PIBChandigarh @PIB_India Details at: 
https://t.co/QKEQrIZfde 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248873787476475904?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248874585191309317?s=19  

22 RT: Given the seriousness of the situation arising out of #Covid19, Cabinet has decided to 
extend lockdown & curfew till 1st May. These are difficult times & I appeal to all to 
#StayHomeStaySafe & strictly observe health safeguards as you have done so far, for 
which I am thankful.  
 https://t.co/OBq7uJgpnQ 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 Despite the crisis of #Covid_19, Punjab Government under the leadership of Chief 

Minister Captain Amarinder Singh is committed to safe and uninterrupted 

procurement of wheat.  Please pay attention to the 12 tips shared in this picture 

regarding wheat procurement and share it with others. 
https://www.instagram.com/p/B-yyjsPp1JJ/?igshid=tog6y1y0qs07  
https://www.instagram.com/p/B-yymIEBAOl/?igshid=18xufc6u5f60t  

2 #ਘਰਵਵਿੱਚਰਹੋਸਾਵਧਾਨੀਵਰਤੋ  ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ  ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। 
#StayHomeUsePrecautions 
 
https://www.instagram.com/p/B-1Ne_UpNXf/?igshid=183te655cae2m  
 

3 ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵ ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਿਰੀਦ ਲਈ 
For safe procurement of wheat this seasons 

https://www.instagram.com/p/B-1NiEjp1-P/?igshid=tgdcmj1cnihw  
https://www.instagram.com/p/B-1OOPHB0Yp/?igshid=5gumf9vsfaza  

4 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਵਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੁਕਾਈ। 

#12Tips on safe and smooth procurement of wheat starting from April 15. Please 

read and share it with other farmers. #PunjabFightsCorona 

#PunjabWheatProcurement 
https://www.instagram.com/p/B-1NzOVpdsR/?igshid=1wof840q0ejw3  
https://www.instagram.com/p/B-1ORQuhY-T/?igshid=4cs3u5qxl0rp  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

|| April 10, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

https://t.co/QKEQrIZfde
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248873787476475904?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248874585191309317?s=19
https://t.co/OBq7uJgpnQ
https://www.instagram.com/p/B-yyjsPp1JJ/?igshid=tog6y1y0qs07
https://www.instagram.com/p/B-yymIEBAOl/?igshid=18xufc6u5f60t
https://www.instagram.com/p/B-1Ne_UpNXf/?igshid=183te655cae2m
https://www.instagram.com/p/B-1NiEjp1-P/?igshid=tgdcmj1cnihw
https://www.instagram.com/p/B-1OOPHB0Yp/?igshid=5gumf9vsfaza
https://www.instagram.com/p/B-1NzOVpdsR/?igshid=1wof840q0ejw3
https://www.instagram.com/p/B-1ORQuhY-T/?igshid=4cs3u5qxl0rp


spread of #CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control 

Room set up at Chandigarh 
https://youtu.be/WQIKe9JkpWo  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੌਕਡਾਊਨ  ਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵ ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਵਤਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 
ਮੀਵ ੰਗ ’ਚ ਹੋ ੇਗਾ-ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/10/lock/  
Seriously thinking of lockdown extension but final decision at Cabinet meet, says Capt 
Amarinder Singh 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/10/cm-2/ 

2 ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਮਈ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ  ਧਾਇਆ, ਸੰਕ  ‘ਚੋਂ ਵਨਕਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ  ਾਸਤੇ  ਾਸਕ ਫੋਰਸ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/curfew-2/  
Punjab extends curfew till May 1, task force to decide on exit strategy 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/pcurfew-2/ 

3 ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ  ੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਵ ਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ‘ਚ 
 ਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ, ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ  ੀ ਵਕਹਾ 
https://bit.ly/3ej3eu3 
Capt Amarinder Singh suggests extension of national lockdown at PM’s VC, suggests 
several measures for immediate relief 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/capt-6/  

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੋਸੀ  ‘ਚ ਗ ੰ ਜੀਆਂ ਵਕਲਕਾਰੀਆਂ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/babies/ 
Newborn babies’ cry echoes in PHC Posy while it is fighting against Corona 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/11/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਲੰ ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲੇ ਵ ਚ 350 ਤੋਂ  ਿੱਧ  ਲੰ ੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725431960135?__tn__=-R 

2 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਮਨਾਉ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤ ੇਵ ਸਾਿੀ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ 400 ਾਂ ਪੁਰਬ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725495293462?__tn__=-R 

3 ਹਾਰ ੈਸ ਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ, ਸ ਰਾਅ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿੱਸੀ ਕਮਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725898626755?__tn__=-R 

https://youtu.be/WQIKe9JkpWo
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/10/lock/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/10/cm-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/curfew-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/pcurfew-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/capt-6/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/babies/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/11/11/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725431960135?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725495293462?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725898626755?__tn__=-R


4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਅ ਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725708626774?__tn__=-R 

5 ਮਾਰਕਫੈਡ  ਿੱਲੋਂ ਘਰੇਲ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰ  
ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰ ਰੀ  ਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725021960176?__tn__=-R 

6 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ  ਕਤ ਰਿੱ ਿੋ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦਾ ਵਿਆਲ-ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ 

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਦੇ  ਕਤ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725295293482?__tn__=-R 

7 Vegetable Rate List (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161729885293023/?ty
pe=3&theater 

8 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਨੇ ਾਈਜ਼ਰ ਮੁਵਹੰਮ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161793488619996?__tn__=-R 

9 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵ ਿੇ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦੀ  ਾਰਵਨੰਗ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161798725286139?__tn__=-R 

10 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾ ੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ  ਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੁਕਾਈ।  (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

... 
#12Tips on safe and smooth procurement of wheat starting from April 15. Please read 
and share it with other farmers. 
#PunjabFightsCorona #PunjabWheatProcurement 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963045269707?__tn__=-R 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਹ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਪੋਸੀ ਚ ਗ ੰ ਜੀਆਂ ਵਕਲਕਾਰੀਆਂ  (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963121936366?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਲੰ ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲੇ ਵ ਚ 350 ਤੋਂ  ਿੱਧ  ਲੰ ੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583686066302976 

2 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਮਨਾਉ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤ ੇਵ ਸਾਿੀ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ 400 ਾਂ ਪੁਰਬ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583793033613313 

3 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਅ ਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248584003298324481 

4 ਮਾਰਕਫੈਡ  ਿੱਲੋਂ ਘਰੇਲ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰ  
ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰ ਰੀ  ਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725708626774?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725021960176?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161725295293482?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161729885293023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/161729885293023/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161793488619996?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161798725286139?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/12tips?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/12tips?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabwheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabwheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963045269707?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963121936366?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583686066302976
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583793033613313
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248584003298324481


https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583272499515394 

5 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ  ਕਤ ਰਿੱ ਿੋ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦਾ ਵਿਆਲ-ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ 

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਦੇ  ਕਤ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583578771832834 

6 ਹਾਰ ੈਸ ਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ, ਸ ਰਾਅ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿੱਸੀ ਕਮਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248584199591710720 

7 Vegetable Rate List (Photo) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248854800214577152 

8 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵ ਿੇ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦੀ  ਾਰਵਨੰਗ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248855963513184256 

9 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਨੇ ਾਈਜ਼ਰ ਮੁਵਹੰਮ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248855496716509185 

10 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾ ੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ  ਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੁਕਾਈ।  (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248859431829262336 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹਾਰ ੈਸ ਰ ਕੰਬਾਇਨਾਂ, ਸ ਰਾਅ ਰੀਪਰਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿੱਸੀ ਕਮਰ 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਅ ਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

3  ਲੰ ੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ-ਪੁਵਲਸ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲੇ ਵ ਚ 350 ਤੋਂ  ਿੱਧ  ਲੰ ੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ 

4 ਘਰਾਂ ਵ ਚ ਮਨਾਉ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤ ੇਵ ਸਾਿੀ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ 400 ਾਂ ਪੁਰਬ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ 

5 ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ  ਕਤ ਰਿੱ ਿੋ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦਾ ਵਿਆਲ-ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ 

ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਦੇ  ਕਤ ਮਾਸਕ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ 

6 ਮਾਰਕਫੈਡ  ਿੱਲੋਂ ਘਰੇਲ  ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰ  
ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰ ਰੀ  ਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ-ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ 

7 Vegetable Rate List (Photo) 

8 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇ  ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਨੇ ਾਈਜ਼ਰ ਮੁਵਹੰਮ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583272499515394
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248583578771832834
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248584199591710720
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248854800214577152
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248855963513184256
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248855496716509185
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?src=hashtag_click
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248859431829262336


9 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਵ ਿੇ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦੀ  ਾਰਵਨੰਗ (Video) 

10 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾ ੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ  ਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੁਕਾਈ।  (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਵਦਆਾਂ ਜੰਗ ਵੈਸਾਿੀ ਮਨਾਓ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ । 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448491622608532/?d=n 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ 

ਨਾਲ ਸਾਾਂਵਝਆਾਂ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448492292608465/?d=n 

3 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/314620076166040/?vh=e&d=n 

4 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448548969269464/?d=n 

5 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448553362602358/?d=n 

6 COVA App 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448555375935490/?d=n 

7 ਅਿੱਜ ਦੀ ਕੈਬਵਨ  ਬੈਠਕ ਵ ਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹਤਿੱ ਪ ਰਣ ਫੈਸਲੇ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448558022601892/?d=n 

8  ਿੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਕਾਰ ਾਈ (Press 
Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448561345934893/?d=n 

9 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਉਪਰਾਲੇ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇ ਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜੋ਼ਰਾਂ ’ਤ ੇ(Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448593485931679/?d=n 

10 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448830205908007/?d=n 

11 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਅਵਹਮ ਥਾ ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸ ੀਵਪੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ੇਗੀ ਸਫਾਈ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448855942572100/?d=n 

12 ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੁਵਹੰਮ ਤਵਹਤ ਹੰਵਡਆਇਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448856365905391/?d=n 

13 ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਨ ੰ   ੰਡ ੇਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ (Press Note) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB6ErNTcwso3crc-W7Ycm_D65-MPh7jNX6_8JPlwF4Un-BJ_RnCll-AaB_sD4ajpDCc-nONmcUg1v5rN4FasDOz9S0iNfLf9lVCiETq-MRKK8my7t3mzNZ0jey9Mf0H6G4S_tGB4wxlgiPlIhdmsOkCG9VQ5vNf768YrjimpHC7fgH_XkXvFALS30cqwZhIvep3cfUkb4A07_47hwrZNJlLX3hfzUZUdpdB3329RaYIltmGCLe7hChyL4ISaQVBTg8Vuqf7Kf3QZh9-AsKPeuMFHtGIQjW1jlbBKJ_rRqV9WqW0DgnFqLabcLA9phWrsibGl1ma2CpcFaPes2maE992WiGtbXKu_qdBxzcLAEJ4AaSoaV61HSYUV94Nglq61U25NfKhNXz0b-zVcrISphnkx7-oQzJACFxzY8Lsqg_UzdYc7vlhoK7FD4XvCqkI68GYmABj4wtNpLrhIigNqKe81VJ7RhB1zydPd71tKvK1nl_5-ZLq2_Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448491622608532/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448492292608465/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/314620076166040/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448548969269464/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448553362602358/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448555375935490/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448558022601892/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448561345934893/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448593485931679/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448830205908007/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448855942572100/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448856365905391/?d=n


https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448862239238137/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 For safe procurement of wheat this seasons 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248590259706671104?s=12 

2 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248624910835929093?s=12 

3 ਅਿੱਜ ਦੀ ਕੈਬਵਨ  ਬੈਠਕ ਵ ਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹਤਿੱ ਪ ਰਣ ਫੈਸਲੇ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248627613708386307?s=12 

4 COVA App 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248851628058275841?s=12 

5  ਿੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਕਾਰ ਾਈ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248853167132962817?s=12 

6 ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੁਵਹੰਮ ਤਵਹਤ ਹੰਵਡਆਇਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248853882865733632?s=12 

7 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਉਪਰਾਲੇ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇ ਾਈਜੇ਼ਸਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜੋ਼ਰਾਂ ’ਤ ੇ

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248854333455650818?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਵਦਆਾਂ ਜੰਗ ਵੈਸਾਿੀ ਮਨਾਓ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ । 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ 

ਨਾਲ ਸਾਾਂਵਝਆਾਂ ਕਰੋ। 

3 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 

4 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 

5 COVA App 

6 ਅਿੱਜ ਦੀ ਕੈਬਵਨ  ਬੈਠਕ ਵ ਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਿੱ ਝ ਮਹਤਿੱ ਪ ਰਣ ਫੈਸਲੇ 

7  ਿੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਕਾਰ ਾਈ (Press 
Note) 

8 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਵ ਰੁਿੱ ਧ ਉਪਰਾਲੇ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇ ਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜੋ਼ਰਾਂ ’ਤ ੇ(Press Note) 

9 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

10 ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਅਵਹਮ ਥਾ ਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸ ੀਵਪੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ੇਗੀ ਸਫਾਈ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/448862239238137/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248590259706671104?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248624910835929093?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248627613708386307?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248851628058275841?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248853167132962817?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248853882865733632?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248854333455650818?s=12


11 ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੁਵਹੰਮ ਤਵਹਤ ਹੰਵਡਆਇਆ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ (Press Note) 

12 ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਨ ੰ   ੰਡ ੇਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ਰ (Press Note) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਰ ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਵ ਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660897727786638/?app=fbl 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ  ੇ- ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦ ੇਲੁਕ ੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ  ੋ

. https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660916284451449/?app=fbl 

3 ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇਲੇ ਕੁਝ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਕ ਰਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਠ ਵਦਿਾ ਕੇ ਭਿੱਜਣਾ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660927484450329/?app=fbl 

4 Vegitables rate list of Dera Baba Nanak on 11 April 2020..... 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661355861074158/?app=fbl 

5 Vegitables rate list of Qadian on 11 April 2020..... 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661356684407409/?app=fbl 

6 Vegitables rate list of Kalanaur on 11 April 2020..... 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661357184407359/?app=fbl 

 

7 Vegitables rate list of Sri Hargobindpur on 11 April 2020..... 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661357657740645/?app=fbl 

 

8 Vegitables rate list of Fatehgarh Churian on 11 April 2020..... 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661358601073884/?app=fbl 

 

9 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ  ਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ  ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹਾ। 
ਇਹ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ `ਜ਼ ਮ` ਜਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ  ੀ ਇਸ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ 
ਵਲੰਕ ਰਾਹੀਂ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661370004406077/?app=fbl 

 

10 Vegitables rate list of Batala on 11 April 2020..... 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660897727786638/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660916284451449/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660916284451449/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/660927484450329/?app=fbl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661355837740827&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARAbC1KjbFWAPteg1uEkFnE7z-5f8Wm6Jkmpx6XvynRAwHcDRWAZK_eXO-DvOGjJ5xOihfBoQgtPdEV-
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661355837740827&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARAbC1KjbFWAPteg1uEkFnE7z-5f8Wm6Jkmpx6XvynRAwHcDRWAZK_eXO-DvOGjJ5xOihfBoQgtPdEV-
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661355861074158/?app=fbl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661356657740745&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARALwfGRGhe6CPogtvhYE6dTQR8qUYIV3p7rz_805gt3UGiGO687BJLlj2pfLFq7o9TvuB05JOlvlpys
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661356657740745&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARALwfGRGhe6CPogtvhYE6dTQR8qUYIV3p7rz_805gt3UGiGO687BJLlj2pfLFq7o9TvuB05JOlvlpys
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661356684407409/?app=fbl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661357147740696&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARCqqsNS241MADrO-_eB58BH8MUMhYDwvyHTSLKFmceksJr_BsIMqbhUMo_7xBJpQlDacBGIUmGM9yfo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661357147740696&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARCqqsNS241MADrO-_eB58BH8MUMhYDwvyHTSLKFmceksJr_BsIMqbhUMo_7xBJpQlDacBGIUmGM9yfo
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661357184407359/?app=fbl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661357631073981&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARDLGQCaJQHECjOwwYoEHlY71V7RfqgBEs_D0opq3CgUqJe0oj-xfyLC1vOuq0VDrgd1XjDoFbX-xCWC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661357631073981&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARDLGQCaJQHECjOwwYoEHlY71V7RfqgBEs_D0opq3CgUqJe0oj-xfyLC1vOuq0VDrgd1XjDoFbX-xCWC
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661357657740645/?app=fbl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661358577740553&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARBou_4aKena_SNjw1wu0RsrvhWED9cKvlcCYcBsXWJMCtoqHsSQZuYJrHrGz_0QJNOkeOEU4Gvt_jIX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661358577740553&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARBou_4aKena_SNjw1wu0RsrvhWED9cKvlcCYcBsXWJMCtoqHsSQZuYJrHrGz_0QJNOkeOEU4Gvt_jIX
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661358601073884/?app=fbl


 

\https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661358307740580/?app=fbl 

 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  ਸਬ਼ਿੀ ਵੇਚਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੂੰ ਿਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਬ਼ਿੀ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 

ਉੱਪਰ ਮਾਸਕ, ਹਿੱਥਾਾਂ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸਨੇੈਟਾਈ਼ਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬ਼ਿੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 

ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਵਿੱਚ ਅਣਵਗਹਲੀ ਵਰਤ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ  ਸਬ਼ਿੀ ਨਾ ਲੈਣ 

2 ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਰ ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਰਾਸਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਵ ਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

ਲੋਕ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਵਹ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਹਾਈ ਵ ਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ - ਡੀ.ਸੀ 

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ੇ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

 

ਲੁਕ ੇਂ ਦੁਸਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ ੋ 
 

ਪਰਸਾਸਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਰਾਸਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ 
 

ਸਮਾਜ ਸੇ ਕ ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ  ੰਡਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪਰਸਾਸਨ ਨ ੰ  ਜਰ ਰ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ 

4 ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇਲੇ ਕੁਝ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਕ ਰਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਠ ਵਦਿਾ ਕੇ ਭਿੱਜਣਾ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਹਤ ਸਮਿੱਗਰੀ ਰ ਾਨਾ ਕੀਤੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਵ ਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ  ੇ- ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦ ੇਲੁਕ ੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇ  ੋ

 

3 ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ੇਲੇ ਕੁਝ ਵਨਿੱਜੀ ਡਾਕ ਰਾਂ ਦਾ ਵਪਿੱਠ ਵਦਿਾ ਕੇ ਭਿੱਜਣਾ ਵਬਲਕੁਲ  ੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ 
 

4 Vegitables rate list of Dera Baba Nanak on 11 April 2020..... 

 

5 Vegitables rate list of Qadian on 11 April 2020..... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661358281073916&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARA-0fpaOfsDPcbw2wcE1vxVfx3mazZGPqSRFsjDLxukqBRrCiR8fzAfhaksk9_j2J6bkwe7VfIGMrAL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=661358281073916&set=a.175211756355240&type=3&eid=ARA-0fpaOfsDPcbw2wcE1vxVfx3mazZGPqSRFsjDLxukqBRrCiR8fzAfhaksk9_j2J6bkwe7VfIGMrAL


 

6 Vegitables rate list of Kalanaur on 11 April 2020..... 

 

7 Vegitables rate list of Sri Hargobindpur on 11 April 2020..... 

 

8 Vegitables rate list of Batala on 11 April 2020..... 

 

9 Vegitables rate list of Fatehgarh Churian on 11 April 2020..... 

 

10 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ  ਲੋਂ ਵਜ਼ਲਹਾ  ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹਾ। 
ਇਹ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ `ਜ਼ ਮ` ਜਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀ  ੀ ਇਸ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ 
ਵਲੰਕ ਰਾਹੀਂ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਏਵ   : Covid-19 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਘਨ ਿਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259756760985062/ 

2 ਕਰੇਏਵ   : ਵ ਸਾਿੀ ਘਰੇ ਮਨਾਉ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259863967641008/ 

3 ਬਵ ੰਡਾ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ।ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱਲ 100 ਦੀ 

ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259899164304155/ 

4 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || ਕੋਵ ਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/314620072832707/ 

5 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰ ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ 

6 ੀਂ ਤੋਂ 12 ੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿੱਕ ਦਾ ਵਸਲੇਬਸ ਤੇ ਵਕਤਾਬਾਂ  ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ 

ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲੇ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260000330960705/  

6 ਕਰੇਏਵ   : ਪੰਜਾਬੀਓ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਿੀ, ਘਰੇ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਉ ਵ ਸਾਿੀ...... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260481437579261/ 

7 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਵ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ -103 

ਵਰਪੋ  ਪਰਾਪਤ -100 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259756760985062/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259863967641008/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2259899164304155/
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.ARAJbnuacwS6DtHSHDyWQ3Jtsdu6vfkGd-x6KRrEv78q0ZiTbaIy3r6jkvm2SV_b1Hk1oOneHExR3VehU5RUPsweV-47yS7M7OuOPKuggruAOU72nXz3Xlbq8yxnVQvWV15sUZTfxqhjjDbBlVyTe11FWcFkJXcUu1BSOadf1_GPDab-qv5jeVpZvUOzbSGSIivI_vDCa1DlYA1PJp-7iyvHp9Ka3utZvnd7LKxuVW1YKf6Pq2oSi3Z_t-MXNKm5HeouL6JsucFIxRGft8keTHUWPDUa5-4YrzHZInKlau_EdI8dAb1a6YfcNJiQiqXn164jPqFCySk4J-sXCFg2wFQED6Etf8oSdCI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/314620072832707/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A8%95%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A8%A5%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88_%E0%A8%9C%E0%A8%BE_%E0%A8%B0%E0%A8%B9_%E0%A8%B9%E0%A9%88_%E0%A8%86%E0%A8%A8%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8_%E0%A8%AA%E0%A9%9C%E0%A8%BE%E0%A8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoDYLu1QkStoQD98_-xYs5F9Uz2Wli1yn2UF50nrBO8-0a7Ons6yDSglHzg35wZpinn8qlTjw3FMXAlsdODUIlllvFmiSRZNHH0BucS5Px7iS6Nes2Fwefo4bTCLly2Lip-PEb9ysK4wd8qd9q2RDSd7ZnYKSiw0zUVrPNx7V3ZCoTrXmYoRb5vSrQszG5oXGqkcsvN-sDNh7fLeC493bmJ6GkbcHnIstTNI2BTgWqrheSlaH9li1nFbwm2kAbp8nsfAQy6JZnsW6h1dmpugPtZamTdsRIPWKnoAd-QjJzeBMclkcG4Awh9NWPXG196FzO_DxM6g9NufDFUrGad2kNAKOA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260000330960705/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260481437579261/


ਨੈਗੇਵ ਗ-100 

ਵਰਪੋ  ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ -3 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260506014243470/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਏਵ   : ਵਬਮਾਰ ਵ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ੋ ਘਿੱ  3 ਫੁਿੱ  ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱ ਿੋ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248541046931197957?s=20  

2 ਕਰੇਏਵ   : Covid-19 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਘਨ ਿਰੀਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248541105781526528?s=20  

3 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰ ਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248582130487005185?s=20  

4 ਬਵ ੰਡਾ ਦੀਆਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ। ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ।ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕੁਿੱਲ 100 ਦੀ 

ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248643771358531584?s=20  

5 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || ਕੋਵ ਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 

ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248643978230001666?s=20  

6 ਕਰੇਏਵ   : ਵ ਸਾਿੀ ਘਰੇ ਮਨਾਉ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248845231170060288?s=20  

7 6 ੀਂ ਤੋਂ 12 ੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿੱਕ ਦਾ ਵਸਲੇਬਸ ਤੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248861389466161152?s=20  

8 ਸ ੀਤਾ ਭਿੱ ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ.... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248861629741068289?s=20  

9 ਕਰੇਏਵ   : ਪੰਜਾਬੀਓ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਿੀ, ਘਰੇ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਉ ਵ ਸਾਿੀ...... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248876159070162946?s=20  

10 ਬਵਠੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ ਵ ਚ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲ -103 

ਵਰਪੋ  ਪਰਾਪਤ -100 

ਨੈਗੇਵ ਗ-100 

ਵਰਪੋ  ਆਉਣੀ ਬਕਾਇਆ -3 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248876241681141761?s=20  

11 ਵਜ਼ਲੇ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿਣਾ ਹੁਣ  ਿੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ……. 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248883790027448321?s=20  

12 ਬਵਠੰਡਾ ਵਜ਼ਲੇ ਵ ਚ ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦਾ ਦਾਿਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਦਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਧੇ ਅੰਤਰ 

ਵਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260506014243470/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248541046931197957?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248541105781526528?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A8%95%E0%A9%82%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B0%E0%A8%A5%E0%A9%80%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%88_%E0%A8%9C%E0%A8%BE_%E0%A8%B0%E0%A8%B9_%E0%A8%B9%E0%A9%88_%E0%A8%86%E0%A8%A8%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8_%E0%A8%AA%E0%A9%9C%E0%A8%BE%E0%A8%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBoDYLu1QkStoQD98_-xYs5F9Uz2Wli1yn2UF50nrBO8-0a7Ons6yDSglHzg35wZpinn8qlTjw3FMXAlsdODUIlllvFmiSRZNHH0BucS5Px7iS6Nes2Fwefo4bTCLly2Lip-PEb9ysK4wd8qd9q2RDSd7ZnYKSiw0zUVrPNx7V3ZCoTrXmYoRb5vSrQszG5oXGqkcsvN-sDNh7fLeC493bmJ6GkbcHnIstTNI2BTgWqrheSlaH9li1nFbwm2kAbp8nsfAQy6JZnsW6h1dmpugPtZamTdsRIPWKnoAd-QjJzeBMclkcG4Awh9NWPXG196FzO_DxM6g9NufDFUrGad2kNAKOA&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248582130487005185?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248643771358531584?s=20
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.ARAJbnuacwS6DtHSHDyWQ3Jtsdu6vfkGd-x6KRrEv78q0ZiTbaIy3r6jkvm2SV_b1Hk1oOneHExR3VehU5RUPsweV-47yS7M7OuOPKuggruAOU72nXz3Xlbq8yxnVQvWV15sUZTfxqhjjDbBlVyTe11FWcFkJXcUu1BSOadf1_GPDab-qv5jeVpZvUOzbSGSIivI_vDCa1DlYA1PJp-7iyvHp9Ka3utZvnd7LKxuVW1YKf6Pq2oSi3Z_t-MXNKm5HeouL6JsucFIxRGft8keTHUWPDUa5-4YrzHZInKlau_EdI8dAb1a6YfcNJiQiqXn164jPqFCySk4J-sXCFg2wFQED6Etf8oSdCI&__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.ARAJbnuacwS6DtHSHDyWQ3Jtsdu6vfkGd-x6KRrEv78q0ZiTbaIy3r6jkvm2SV_b1Hk1oOneHExR3VehU5RUPsweV-47yS7M7OuOPKuggruAOU72nXz3Xlbq8yxnVQvWV15sUZTfxqhjjDbBlVyTe11FWcFkJXcUu1BSOadf1_GPDab-qv5jeVpZvUOzbSGSIivI_vDCa1DlYA1PJp-7iyvHp9Ka3utZvnd7LKxuVW1YKf6Pq2oSi3Z_t-MXNKm5HeouL6JsucFIxRGft8keTHUWPDUa5-4YrzHZInKlau_EdI8dAb1a6YfcNJiQiqXn164jPqFCySk4J-sXCFg2wFQED6Etf8oSdCI&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248643978230001666?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248845231170060288?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248861389466161152?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248861629741068289?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248876159070162946?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248876241681141761?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248883790027448321?s=20


https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248884027219533824?s=20  

13 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਬੀ.ਸ਼ਰੀਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਵ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਵਦਆਾਂ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਨ਼ਿਰ 

ਵਵਸਾਿੀ ਦੇ ਪਵਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਵਚ ਹੀ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248885475131047941?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵ ਡ ਬੁਲੇੇੇਵ ਨ ਬਵਠੰਡਾ 10-04-2020 

 

ਬਵ ੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ 2 ਹੋਰ ਵਰਪੋਟਾਾਂ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ। ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਵਰਪੋਟਾਾਂ ਵਵਚ ੋਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਕ 

ਵਰਪੋਰਟ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਵਕ ਅਿੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾਾਂ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਵਚ ਕੁਿੱਲ 

ਨਮੂਵਨਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 102 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 100 ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਲਏ ਨਮੂਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁਿੱਲ 2 

ਦੀ ਵਰਪੋਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। 
 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਆਵਦ ਫਲ  ਦ ੇਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲ  
ਕਾਰਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫ ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ '' ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਹੋ '' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰ ਰੀ 
  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599834817411072/ 

2 ਡੀ.ਸੀ.  ਿੱ ਲੋ. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਿਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾਂ ਵਦ ਸ ਤੇ ਵ ਸਾਿੀ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ 
ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਜਰ ਰੀ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599834940744393/ 

3 ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵ ਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ: ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਭਾਅ ਵਮਲ  ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਨ ੰ  ਪ ਰਨ ਸਵਹਜੋਗ ਦੇਣ ਲੋਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599868810741006&id=219602195434338 
 

4 #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। 
... 
#StayHomeUsePrecautions 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599909940736893/ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248884027219533824?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1248885475131047941?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599834817411072/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599834940744393/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=599868810741006&id=219602195434338
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmvCYg1oiyBpDwU8-8MSon2oubPMLtwCxnSk5SBh91WMt8plk9qIGfQarz0hMlaffellvLRSltahDfJKjtG6RPESqTbBHP5xgxVk3R4lMfdA_1-JbZjr0STa467ZO-ck8t4OWG7XT8Wca7wg-EwNrw_0JervS0wEgzUZJK-_lJbWjl6XbWH3lNxi6kJ_ZIHrTVO5-g7yFeea-TvNMx5Zjjw8feYe4Udrfsn8vtuMWDhGIh0znn8llWbTPZzKrPnqOUtPhKuW41BreWTVDgT0LY6Qi3xpLuvUiLtsaGFjh5m7LlH1sFHoHaYXCl7Klq_FUJ8zDVQGBWLQdCCNcB2WDUJCUSyoWIAPYo4qBqn5Zdr11vqIIKSP_Xt3jLy8NHWb0JkRCHdRKkvq7Bk0nb-xpcU-RUsBHtBzXKyen4mEkjkNaJ0oXptofLNvbwy7uB4V9OI5M5kEW7QFHJCkOFvF03WTdiAYMoVn_lO5Rqc2orvk0hM6-A8I0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmvCYg1oiyBpDwU8-8MSon2oubPMLtwCxnSk5SBh91WMt8plk9qIGfQarz0hMlaffellvLRSltahDfJKjtG6RPESqTbBHP5xgxVk3R4lMfdA_1-JbZjr0STa467ZO-ck8t4OWG7XT8Wca7wg-EwNrw_0JervS0wEgzUZJK-_lJbWjl6XbWH3lNxi6kJ_ZIHrTVO5-g7yFeea-TvNMx5Zjjw8feYe4Udrfsn8vtuMWDhGIh0znn8llWbTPZzKrPnqOUtPhKuW41BreWTVDgT0LY6Qi3xpLuvUiLtsaGFjh5m7LlH1sFHoHaYXCl7Klq_FUJ8zDVQGBWLQdCCNcB2WDUJCUSyoWIAPYo4qBqn5Zdr11vqIIKSP_Xt3jLy8NHWb0JkRCHdRKkvq7Bk0nb-xpcU-RUsBHtBzXKyen4mEkjkNaJ0oXptofLNvbwy7uB4V9OI5M5kEW7QFHJCkOFvF03WTdiAYMoVn_lO5Rqc2orvk0hM6-A8I0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomeuseprecautions?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmvCYg1oiyBpDwU8-8MSon2oubPMLtwCxnSk5SBh91WMt8plk9qIGfQarz0hMlaffellvLRSltahDfJKjtG6RPESqTbBHP5xgxVk3R4lMfdA_1-JbZjr0STa467ZO-ck8t4OWG7XT8Wca7wg-EwNrw_0JervS0wEgzUZJK-_lJbWjl6XbWH3lNxi6kJ_ZIHrTVO5-g7yFeea-TvNMx5Zjjw8feYe4Udrfsn8vtuMWDhGIh0znn8llWbTPZzKrPnqOUtPhKuW41BreWTVDgT0LY6Qi3xpLuvUiLtsaGFjh5m7LlH1sFHoHaYXCl7Klq_FUJ8zDVQGBWLQdCCNcB2WDUJCUSyoWIAPYo4qBqn5Zdr11vqIIKSP_Xt3jLy8NHWb0JkRCHdRKkvq7Bk0nb-xpcU-RUsBHtBzXKyen4mEkjkNaJ0oXptofLNvbwy7uB4V9OI5M5kEW7QFHJCkOFvF03WTdiAYMoVn_lO5Rqc2orvk0hM6-A8I0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomeuseprecautions?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCmvCYg1oiyBpDwU8-8MSon2oubPMLtwCxnSk5SBh91WMt8plk9qIGfQarz0hMlaffellvLRSltahDfJKjtG6RPESqTbBHP5xgxVk3R4lMfdA_1-JbZjr0STa467ZO-ck8t4OWG7XT8Wca7wg-EwNrw_0JervS0wEgzUZJK-_lJbWjl6XbWH3lNxi6kJ_ZIHrTVO5-g7yFeea-TvNMx5Zjjw8feYe4Udrfsn8vtuMWDhGIh0znn8llWbTPZzKrPnqOUtPhKuW41BreWTVDgT0LY6Qi3xpLuvUiLtsaGFjh5m7LlH1sFHoHaYXCl7Klq_FUJ8zDVQGBWLQdCCNcB2WDUJCUSyoWIAPYo4qBqn5Zdr11vqIIKSP_Xt3jLy8NHWb0JkRCHdRKkvq7Bk0nb-xpcU-RUsBHtBzXKyen4mEkjkNaJ0oXptofLNvbwy7uB4V9OI5M5kEW7QFHJCkOFvF03WTdiAYMoVn_lO5Rqc2orvk0hM6-A8I0&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599909940736893/


5 #ਕੋਵ ਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 

ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤ ੇਵਨਰਵਵਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ 

ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਵਝਆਾਂ ਕਰ।ੋ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599909667403587/ 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੋਸੀ  ‘ਚ ਗ ੰ ਜੀਆਂ ਵਕਲਕਾਰੀਆਂ 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599909344070286/ 

7 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਿੋ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾ ੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ  ਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਚੁਕਾਈ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/599882370739650/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248873787476475904 
 
Chief Minister @capt_amarinder Singh suggests extension of national lockdown 
at Prime Minister @narendramodi 's Video Conference, suggests several 
measures for immediate relief. 
@thetribunechd @HTPunjab @PIBChandigarh @PIB_India  

2 Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to PM 
@narendramodi to propose 550 Cr project for setting up ‘Advanced Centre for 
Virology’ in Punjab, with land to be offered by his Government free of cost. 
#PunjabFightsCorona 
Read in detail at: 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000 

3 Punjab Clinical Establishment (Registration and Regulation) Ordinance 2020 
approved by #PunjabCabinet to bring private hospitals into #CoronaVirus battle. 
CM @capt_amarinder Singh says necessary for them to join war against #COVID. 
#PunjabFightsCorona  
@thetribunechd  
@HTPunjab 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248594063986548736 

4 Chief Minister @capt_amarinder Singh authorised by #PunjabCabinet to nominate 
4 more members on Cabinet Sub-committee on Fiscal Management for broad-

based discussion and decision on expenditure cuts to tackle #COVIDー19 crisis. 

#PunjabFightsCorona  
@thetribunechd  
@HTPunjab 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248590078575861765 

5 #PunjabCabinet led by Chief Minister @capt_amarinder Singh decides to set up 

high powered committee to draft roadmap for post #COVIDー19 economic revival 

of state. Chief Minister to request Montek Ahluwalia to head it. 
#PunjabFightsCorona  
@thetribunechd  
@HTPunjab 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248589075436756998 
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6 #PunjabCabinetDecision ; 
15-member multi-disciplinary task force to be set up to formulate exit strategy for 
gradual relaxation of curfew/lockdown in Punjab, will submit report in 10 days. 
Another task force for quick upgradation of hospital infra. 
 #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248587321990991873 

7 #Punjab Cabinet, headed by Chief Minister @capt_amarinder Singh, authorized 
the Deputy Commissioners to declare new Mandis in their respective districts, as 
needed, to meet the demands of social distance while ensuring smooth 
procurement of the grain. 

8 https://twitter.com/CMOPb/status/1248583894795874305 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡੀ.ਸੀ.  ਿੱ ਲੋ. ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, 
ਿਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾਂ ਵਦ ਸ ਤੇ ਵ ਸਾਿੀ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਜਰ ਰੀ 
 

2 ਤੈਅ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵ ਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ: ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਉਪਰਾਵਲਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਭਾਅ ਵਮਲ  ਵਰਹਾ ਹੈ ਿਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ 

 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਨ ੰ  ਪ ਰਨ ਸਵਹਜੋਗ ਦੇਣ ਲੋਕ  

3 ਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਆਵਦ ਫਲ  ਦ ੇਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲ  ਕਾਰਨਰ 

 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫ ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ '' ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਹੋ '' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰ ਰੀ 
 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਕੜ ਦ ੇਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ 
 

ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530818987181073/?d=n 
 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਚਲੇ ਧਾਰਵਮਕ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਤਿੱਕ ਬੰਦ 

 

ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ /ਇਕਿੱਠ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530817260514579/?d=n 

https://twitter.com/hashtag/PunjabCabinetDecision?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb/status/1248587321990991873
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb/status/1248583894795874305
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530818987181073/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530817260514579/?d=n


3  

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਦ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ ਤ ੇਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
 ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ,ਹਾਦਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਵਲਆ ਵਗਆ ਫੈਸਲਾ 
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੇ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530820460514259/?d=n 
 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਕੜ ਦ ੇਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ 
 

ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492006441021441?s=19 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵ ਚਲੇ ਧਾਰਵਮਕ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 
ਤਿੱਕ ਬੰਦ 

 

ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ /ਇਕਿੱਠ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492302579798017?s=19 
 

3  

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਦ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ ਤ ੇਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
 ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ,ਹਾਦਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਵਲਆ ਵਗਆ ਫੈਸਲਾ 
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੇ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492601885347841?s=19 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਫਰੀਦਕੋ   ਿੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮਤੌ ਦ ੇਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ 
ਵਨਰਦੇਸ਼/ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248881484804411392?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ  ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲਿੱ ਕੜ ਦੇ ਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ 
 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2530820460514259/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492006441021441?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492302579798017?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248492601885347841?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248881484804411392?s=19


ਸ ੇਰੇ 8  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿੱਕ ਕਰੇ  ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ 
 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵ ਚਲੇ ਧਾਰਵਮਕ /ਪਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ 

ਬੰਦ 

 

ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ /ਇਕਿੱਠ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਿੱਕ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ 

 

3  

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਹੰਦ ਿ ੰ ਦ ਨ ੰ  ਅਿੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
 ਾਤਾ ਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ,ਹਾਦਵਸਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਵਲਆ ਵਗਆ ਫੈਸਲਾ 
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2020 ਤਿੱਕ ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੇ 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਫਰੀਦਕੋ   ਿੱਲੋਂ  ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ 
ਵਨਰਦੇਸ਼/ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂ ਲਾ 
* ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
* ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582234948771077/  

2 ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵ ੰਗ 

*ਵਕਸਾਨ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਤ ਿੱ ਜੋ਼ 
ਦੇਣ-ਰਵਮੰਦਰ ਆ ਲਾ  
*ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ 13 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰ , 53 ਆੜਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਫੜਹ ਅਤੇ 10 ਰਾਈਸ ਵਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ 
ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582236032104302/  

3 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਵਤਸੰਗ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਿੱਕ  
ਪਹੰੁਚਾ ਵਰਹੈ 3500 ਫ ਡ ਪੈਕ  

*ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਵਬਆਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ  
ਰਹੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਾਦ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582993485361890/  

4 ਕਰੋਨਾ  ਾਈਰਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਦਰਾ 
ਮਾਰਵਕ  ਵ ਿੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਪ ਰੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊ ੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583007015360537/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582234948771077/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582236032104302/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2582993485361890/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583007015360537/


5 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਫਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ ਹਾਊਸ, ਆਰਮੀ ਰੋਡ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, 
ਿ ੀਕ ਮੁਹਿੱਲਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਮਲੋ  ਰੋਡ ਵ ਿੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈ  ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈ ਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583008335360405/  

6 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਵਕਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ 

ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਅਤ ੇਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583009975360241/  

7 ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ  ੇਵ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਪਵ ਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ- ਅਰਵ ੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜ਼ਲਹਾ  ਾਸੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583024565358782/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂ ਲਾ 
* ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
* ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248886722059857920?s=19  
 

2 ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵ ੰਗ 

*ਵਕਸਾਨ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਤ ਿੱ ਜੋ਼ 
ਦੇਣ-ਰਵਮੰਦਰ ਆ ਲਾ  
*ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ 13 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰ , 53 ਆੜਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਫੜਹ ਅਤੇ 10 ਰਾਈਸ ਵਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ 
ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248568077794459648?s=19  

3 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਵਤਸੰਗ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਿੱਕ  
ਪਹੰੁਚਾ ਵਰਹੈ 3500 ਫ ਡ ਪੈਕ  

*ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਵਬਆਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ  
ਰਹੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਾਦ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878949351829504?s=19  

4 ਕਰੋਨਾ  ਾਈਰਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਦਰਾ 
ਮਾਰਵਕ  ਵ ਿੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਪ ਰੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊ ੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878055369535489?s=19  

5 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਫਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ ਹਾਊਸ, ਆਰਮੀ ਰੋਡ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583008335360405/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583009975360241/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583024565358782/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248886722059857920?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248568077794459648?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878949351829504?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878055369535489?s=19


ਿ ੀਕ ਮੁਹਿੱਲਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਮਲੋ  ਰੋਡ ਵ ਿੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈ  ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈ ਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878491702972416?s=19  

6 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਵਕਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ 

ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਅਤ ੇਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878491702972416?s=19  
 

7 ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ  ੇਵ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਪਵ ਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ- ਅਰਵ ੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜ਼ਲਹਾ  ਾਸੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248884349958676480?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੁਵ ਧਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ-ਰਵਮੰਦਰ ਆਂ ਲਾ 
* ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰਿੱਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 
* ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  

2 ਅਗਾਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵ ੰਗ 

*ਵਕਸਾਨ ਮੌਜ ਦਾ ਸਵਥਤੀ ਨ ੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨ ੰ  ਤ ਿੱ ਜੋ਼ 
ਦੇਣ-ਰਵਮੰਦਰ ਆ ਲਾ  
*ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ 13 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰ , 53 ਆੜਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਫੜਹ ਅਤੇ 10 ਰਾਈਸ ਵਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ 
ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧ-ਰਾਜ ਵਰਸ਼ੀ ਮਵਹਰਾ 

3 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਵਤਸੰਗ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤਿੱਕ  
ਪਹੰੁਚਾ ਵਰਹੈ 3500 ਫ ਡ ਪੈਕ  

*ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਵਬਆਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ  
ਰਹੀ ਸੇ ਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਾਦ  

4 ਕਰੋਨਾ  ਾਈਰਸ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੰਦਰਾ 
ਮਾਰਵਕ  ਵ ਿੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਤੀ ਪ ਰੀ ਵਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਡਊ ੀ ਵਨਭਾਉਂਦੇ 
ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ 

5 ਕੋਵ ਡ-19 ਤਵਹਤ ਫਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੇ ਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ  ਿੱਲੋਂ ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ ਹਾਊਸ, ਆਰਮੀ ਰੋਡ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, 
ਿ ੀਕ ਮੁਹਿੱਲਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ, ਮਲੋ  ਰੋਡ ਵ ਿੇ ਸਡੋੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈ  ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇੈ ਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

6 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਵਕਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਕੈਂਪ 

ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਅਤ ੇਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਰੋਡ ਦੀਆਾਂ ਸੜਕਾਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878491702972416?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248878491702972416?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248884349958676480?s=19


7 ਘਰ ਵ ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ  ੇਵ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਪਵ ਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ- ਅਰਵ ੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧ  
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜ਼ਲਹਾ  ਾਸੀ 

 
 
YouTube  

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਅਰਵਵੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਦਆਾਂ ਲੋਕ ਵਹਿੱਤਾਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 

ਮੰੰੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਕਰਵਦਆਾਂ ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ ਮੰਡੀ ਵਵਿੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ 

ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਵਗਆ। 
https://youtu.be/YjsXJxQYldk  

2  ਕੋਵ ਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ 
ਕਰ ਾਈ ਗਈ 

https://youtu.be/3HRHD72DCDA  
 

 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਵ ਚ ਕੋਮਨ ਸਰਵ ਸ ਸੈਂ ਰ ਿੋਲਣ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦਣੇ ਸਬੰਧੀ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122483359396987&id=100049059699993 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਮਾਰ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 9347 ਮੀ ਰਕ ਕਣਕ ਮੁਫਤ 
 ੰਡੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗੀ  ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਵ ਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122603166051673&id=100049059699993 
 

3  ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ ੇਰੇ 6.00  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛ ੋ ਹੋ ੇਗੀ - 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ - (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122603722718284&id=100049059699993 

4  ਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ ੇਸੈਨੀ ਾਇਜੇਸ਼ਨ  ਰਕਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ  ਰਿਾ, 
ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ  ੀ ਪਾਇਆ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122604559384867&id=100049059699993 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਡੀ ਸੀ  ਲੋਂ ਨੋ ੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  (ਫੋ ੋ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122605756051414&id=10004905
9699993 
 

https://youtu.be/YjsXJxQYldk
https://youtu.be/3HRHD72DCDA
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122483359396987&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122483359396987&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122603722718284&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122604559384867&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122605756051414&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122605756051414&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122605756051414&id=100049059699993


6 ਕਾਨ ੰ ਨਗੋ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਜੰਮ ਾਰੀ (ਫੋ ੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122607722717884&id=10004905
9699993 
 

7  ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3800 ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। (ਫੋ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122935686018421&id=100049059699993 

8 #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ  ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। (ਫੋ ੋ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122937489351574&id=100049059699993 

9 #ਕੋਵ ਡ_19 ਦੇ ਸੰਕ  ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ।  (ਫੋ ੋ)  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122938006018189&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਵਲੋਂ  ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  (ਫੋਟੋ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607151741861888?s=19 
 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਮਾਰ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 9347 ਮੀ ਰਕ ਕਣਕ ਮੁਫਤ 
 ੰਡੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗੀ  ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਵ ਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607239419711488?s=19 
 
 

3  ਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ ੇਸੈਨੀ ਾਇਜੇਸ਼ਨ  ਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ 
 ਰਿਾ, ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ  ੀ ਪਾਇਆ (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607361805189120?s=19 

4 ਕਾਨ ੰ ਨਗੋ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਜੰਮ ਾਰੀ (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607486799687681?s=19 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਸ ੇਰੇ 6.00  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.00  ਜੇ ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛ ੋ ਹੋ ੇਗੀ: 
ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607576343756803?s=19 

6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗ  ਜਸਮੇਲ ਵਸੰਘ ਲਾਡੀ ਗਵਹਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦ ੇਜਰ ਰਤਮੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ  ੰਵਡਆ 
(ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607723236798464?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122607722717884&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122607722717884&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122607722717884&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122607722717884&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122935686018421&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122937489351574&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=122938006018189&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607151741861888?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607239419711488?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607486799687681?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248607723236798464?s=19


7 ਵਜਲਾ ਵਫਰੋਜਪੁਰ ਵ ਚ ਕੋਮਨ ਸਰਵ ਸ ਸੈਂ ਰ ਿੋਲਣ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ ਦਣੇ ਸਬੰਧੀ(ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248663789882314752?s=19 

8  ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 3800 ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਹੋਰ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248818634039820290?s=19 

9 #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ  ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। (ਫੋ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248820521019428864?s=19 

10 #ਕੋਵ ਡ_19 ਦੇ ਸੰਕ  ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ।  (ਫੋ ੋ 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248820487116828672?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ  ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋ ਾਂ ਨ ੰ    ਸਐਿੱਪ ਗਰੁਿੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਿ- ਿੱਿ ਸਮਾਜ ਸੇ ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ  ੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸ ੇਰੇ 6.00  ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7.00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਛ ੋ ਹੋ ੇਗੀ - 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ -      

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਮਾਰ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ 9347 ਮੀ ਰਕ ਕਣਕ ਮੁਫਤ 
 ੰਡੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੇਗੀ  ਿੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਵ ਧਾਇਕ ਵਪੰਕੀ 

6  ਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤ ੇਸੈਨੀ ਾਇਜੇਸ਼ਨ  ਰਕਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤੀ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ  ਰਿਾ, 
ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ  ੀ ਪਾਇਆ 

7 ਕਾਨ ੰ ਨਗੋ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਦ ੇਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਵਜੰਮ ਾਰੀ' 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ 'ਸ  ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ' ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401265193432513&set=pcb.34012653134
32501&type=3&theater 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248663789882314752?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248818634039820290?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248820521019428864?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248820487116828672?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401265193432513&set=pcb.3401265313432501&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401265193432513&set=pcb.3401265313432501&type=3&theater


2 ਤੀਸਰੇ ਵਦਨ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ਲਾ  ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਨੋਜ ਾਨਾਂ  ਲੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਤਲਬ 

ਗਲੀਆਂ ਵ ਚ ਿੜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401285003430532&set=pcb.34012851567
63850&type=3&theater 
 

3 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ  ਲੋਂ ਵ ਿੱ ਢੀ ਸ਼ੈਨੀ ਾਈਜ਼ ਮੁਵਹੰਮ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਸੋਲ ਵਡਸ ੈਂਸ ਨ ੰ  ਮਨੈ ਨੈ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402142406678125&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ 'ਸ  ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ' ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ  
 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248582150879731718?s=20 
 

2 ਤੀਸਰੇ ਵਦਨ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ਲਾ  ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਨੋਜ ਾਨਾਂ  ਲੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਤਲਬ 

ਗਲੀਆਂ ਵ ਚ ਿੜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248586698553823234?s=20 
 

3 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ  ਲੋਂ ਵ ਿੱ ਢੀ ਸ਼ੈਨੀ ਾਈਜ਼ ਮੁਵਹੰਮ 

ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਸੋਲ ਵਡਸ ੈਂਸ ਨ ੰ  ਮਨੈ ਨੈ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248846094810791936?s=20 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ 'ਸ  ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮ ਹਾਂ' ਨੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਵਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ 

2 ਵਜਲੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ  ਲੋਂ ਵ ਿੱ ਢੀ ਸ਼ੈਨੀ ਾਈਜ਼ ਮੁਵਹੰਮ 

3 ਤੀਸਰੇ ਵਦਨ  ੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ਲਾ  ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਨੋਜ ਾਨਾਂ  ਲੋਂ ਵਬਨਾਂ ਮਤਲਬ 

ਗਲੀਆਂ ਵ ਚ ਿੜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸ਼ਕਾਇਤ 

 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401285003430532&set=pcb.3401285156763850&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3401285003430532&set=pcb.3401285156763850&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402142406678125&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402142406678125&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248582150879731718?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248586698553823234?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248846094810791936?s=20


1 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇ  ਵਲਸ (ਫੋ ੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681880789281748/ 

2 ਦੁਨੀਆਾਂ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਵਵਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ #ਕੋਵਵਡ19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਮਸੀਨਾਾਂ 

ਅਤ ੇ4 ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਐਕਸਟਰੇਕਸਨ ਮਸੀਨਾਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ  ਦੇ ਵਾਇਰਲ 

ਵਰਸਰਚ ਡਾਇਗਨੋਸਵਟਕ ਲੈਬ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 

ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਵਮਰਤਸਰ  ਵਵਚ ਹੁਣ ਰੋਜਾਨਾ 400-400 ਟਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681925882610572/ 

3 ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵ ਜੈ ਇੰਦਰ ਵਸੰਗਲਾ ਨੇ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈ ੇ  ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਦਆਂ 
ਵਕਹਾ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਮੌਕੇ ਆਪਣ ੇਸਕ ਲ ਦ ੇਸ ਾਫ ਨਾਲ ਿੜਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ ਾਫ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਪ ਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926232610537/ 

4 ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵ ਡ19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵ ਰੁਿੱ ਧ 
ਜੰੇੰਗ ਵ ਚ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ  ਾਲੇ ਪਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  
 ੀਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਮੀਡੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਸ ਬ ੇਦੇ  ਿੱਡੇ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ 
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਪਰੋ ੋਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾ (ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926395943854/ 

5  #ਕੋਵ ਡ19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਅਲਰ  'ਤੇ, ਫਵਤਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ 14 ਵਕਲੋਗਰਾਮ ਭੁਿੱ ਕੀ ਦੀ 
ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ   ਮਾ ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਿੱਕ  ਰਿੱਕ ਵ ਿੱਚੋਂ ਵਗਰਫਤਾਰ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ "ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ" ਜਾਅਲੀ ਸਰ ੀਵਫਕੇ  ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਵਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿੱਚੇ ਿਾਧ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੰ  ਵਲਜਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸੀ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926605943833/ 

6 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਦੰਵਦਆਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਆਇਲਰ਼ਿ ਐਕਟ, 1923 ਅਤ ੇ

ਇਸਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਆਇਲਰ਼ਿ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਵਰਪੇਅਰ ਕਰਨ/ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵਹਤ ਵਜਨਾਾਂ ਬੁਆਇਲਰ਼ਿ ਦੀ ਵਮਆਦ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਿੱਕ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਤਿੱਕ ਸੀ, ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਧਾ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926729277154/ 

7 ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਵਦਆਾਂ ਅਤੇ #ਕੋਵਵਡ19 ਸਬਧੰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਡਾਇਲ-112 ਵਰਕਰ ਫੋਰਸ ਵਵਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਮੀਨੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ 40,000 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਪੁਵਲਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 

ਵਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926849277142/ 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਵਦਆਾਂ ਜੰਗ, ਵਵਸਾਿੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ। 

ਇਹ ਵਵਸਾਿੀ, ਭਵਵਿ ਦੀਆਾਂ ਵਵਸਾਿੀਆਾਂ ਲਈ ਮਣਾਈਏ। 

#ਵ ਸਾਿੀਘਰੇਮਣਾਓ( ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681984352604725/ 

9 ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਸਾਡੀ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਹੈ। #ਕੋਵਵਡ_19 ਵਵਰੁਿੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪੁਿੱਟੇ ਗਏ ਅਵਹਮ ਕਦਮਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਜਾਾਂਚ, 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਲੈਬ ਟੈਸਟ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਡਾਕਟਰ 24 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681880789281748/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681925882610572/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926232610537/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926395943854/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926605943833/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926729277154/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681926849277142/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/681984352604725/


ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੲੰੀ 1800-180-4104 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਫੋਨ 'ਤੇ COVA ਐਪ ਇਨਸਟਾਲ ਕਰੋ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682053605931133/ 

10  #ਕੋਵਵਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 

ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤ ੇਵਨਰਵਵਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ 

ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਵਝਆਾਂ ਕਰ(ੋਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682059042597256/ 

11 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਬਾਂ-
ਭਾਰ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682158079254019/ 

12  ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਰਾਈ ੇ  ਹਸਪਤਾਲ : ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ 
ਨੋ  ਫੋ  ੋਸਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682159622587198/ 

13  ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ : ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫ ੋੋ ਸਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68216123592037

0/ 

14  #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ  
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ  ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68216155258700

5/ 

15 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵ ਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸ  ੇ ਕੰ ਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵ ਪੁਲ ਉਜ ਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਿੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈ  
ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/314620119499369/ 

16  ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਆ ੋ ਸੈਨੀ ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ  ੋਸਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68221136924869
0/ 

17 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ(ਪਰੈਸ ਨੋ ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68221218258194
2/ 

18 ਕੋਵ ਡ-19; ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ 279 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 243 ਨੈਗੇਵ   : ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68221362591513
1/ 

19 Disinfectant tunnel installed at Civil Hospital Hoshiarpur(with video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/68221636591485

7/ 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682053605931133/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682059042597256/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682158079254019/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682159622587198/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682161235920370/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682161235920370/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682161552587005/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682161552587005/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/314620119499369/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682211369248690/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682211369248690/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682212182581942/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682212182581942/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682213625915131/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682213625915131/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682216365914857/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682216365914857/


S.N. Post with link 

1 10 April Rate List(With Photo) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248428498160504834?s=19 

2 Let's defeat the deadly pandemic, let's celebrate Vaisakhi at home! A Vaisakhi for future 
Vaisakhis(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248485797684072451?s=19 

3 Your health is our priority.  Important steps taken to combat #Covid_19 include health 
checks, emergency services and lab tests.  Call a doctor at 1800-180-4104.  Install the 
COVA app on your phone for further assistance(Punjab Govt. Link) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248501261579636738?s=

19 

4 Despite the crisis of #Covid_19, Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister @capt_amarinder Singh is committed to safe & uninterrupted procurement of 
wheat.  Please pay attention to12 tips shared in this picture regarding wheat 
procurement and share it with others(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248528478988726272?s=19 

5 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248570957637144577?s=19 

6  #Punjab Cabinet, headed by Chief Minister @capt_amarinder Singh, authorized the 
Deputy Commissioners to declare new Mandis in their respective districts, as needed, to 
meet the demands of social distance while ensuring smooth procurement of the 
grain.(CMO Punjab Link) 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248583894795874305?s=19 

7 #पंजाब सरकार कोरोना के खिलाफ जंग सखित जरुरी सेवाएं मुिैया करवाने के खलए अग्रसर(फ़ोटो सखित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248584676295323650?s=19 

8  #लोगों को जरुरी स्वास््य सेवाएं देना यकीनी बनाए प्राइवेट अस्पताल: खिप्टी कखमश्नर(फ़ोटो सखित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248585472680407042?s=19 

9  #खजले में सुचारु ढंग से की जाएगी गेि ं की िरीद: खिप्टी कखमश्नर( फ़ोटो सखित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248585554809081858?s=19 

10 #PunjabCabinet led by @capt_amarinder decides to extend lockdown/curfew in 

state till May 1, 2020. Decision to extend curfew aimed at checking community 

spread of #COVIDー19 and to prevent overcrowding at Mandis in the light of the 

ensuing wheat procurement( CMO Punjabi Link) 

https://twitter.com/CMOPb/status/1248585921986875395?s=19 

11 Punjab Clinical Establishment (Registration and Regulation) Ordinance 2020 approved by 
#PunjabCabinet to bring private hospitals into #CoronaVirus battle. CM 
@capt_amarinder Singh says necessary for them to join war against #COVID(Punjab Govt. 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248594063986548736?s=19 

12  Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to PM 
@narendramodi to propose 550 Cr project for setting up ‘Advanced Centre for Virology’ 
in Punjab, with land to be offered by his Government free of cos(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19 

13  #कोखवि-19: अब तक खलए 279 सैंपल में से 243 नेगेखटव: खसखवल सजजन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248428498160504834?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248485797684072451?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248501261579636738?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248501261579636738?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248528478988726272?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248570957637144577?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248583894795874305?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248584676295323650?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248585472680407042?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248585554809081858?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1248585921986875395?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248594063986548736?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248597056257536000?s=19


https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248624831148351493?s=19 

14 #खसखवल अस्पताल में लगाई आटो सैनेटाइजेशन मशीन(फ़ोटो सखित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248625244048261120?s=19 

15  #खजला मैखजस्रेट श्रीमती अपनीत ररयात ने आज आदेश जारी करते िुए किा खक खजला िोखशयारपुर(शिरी/ ग्रामीण) में आते समूि सरकारी/ 

प्राइवेट स्वास््य संस्थाओ ंमें ओ.पी.िी. की सुखवधा देने, िाइगनोखस्टक लैब/ लैबारेरी, नशा छुडाओ कें द्र व नखसिंग िोम को िोलने की छूट 

दी गई िै 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248625601100931073?s=19 

16  #Disinfectant tunnel installed at Civil Hospital Hoshiarpur( With Video) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248635264173363200?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇ  ਵਲਸ (ਫੋ ੋ ਸਮਤੇ) 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਬਾਂ-
ਭਾਰ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮਤੇ) 

3 ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਰਾਈ ੇ  ਹਸਪਤਾਲ : ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ 
ਨੋ  ਫੋ  ੋਸਮਤੇ) 

4 ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ : ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

5 ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਆ  ੋਸੈਨੀ ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

6  ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਸੁਚਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ : ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫ ੋੋ ਸਮਤੇ) 

7  ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲਗਾਈ ਆ ੋ ਸੈਨੀ ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ  ੋਸਮਤੇ) 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ(ਪਰੈਸ ਨੋ ) 

9 ਕੋਵ ਡ-19; ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ 279 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 243 ਨੈਗੇਵ   : ਵਸ ਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋ ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE SEIZES 311 VEHICLES FOR FLOUTING CURFEW NORMS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781569652368062&set=pcb.781569905701
370&type=3&theater 

2 PPE KITS FOR COPS DEPLOYED ON DUTY AT CONTAINMENT ZONE AND CIVIL HOSPITAL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781565859035108&set=pcb.781568225701
538&type=3&theater 

3 CP Jalandhar Live 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781472625711098/ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248624831148351493?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248625244048261120?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248625601100931073?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248635264173363200?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781569652368062&set=pcb.781569905701370&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781569652368062&set=pcb.781569905701370&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781565859035108&set=pcb.781568225701538&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781565859035108&set=pcb.781568225701538&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781472625711098/


4 DC Jalandhar Live 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781470689044625/ 

5 Flag March InJalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781459409045753/ 

6 Flag March InJalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781456452379382/ 

7 Flag March InJalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781451135713247/ 

8 Flag March InJalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781449595713401/ 

9 Flag March InJalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781444695713891/ 

10 TEAM OF HEALTH DEPARTMENT REVIEWS OPERATION IN DILKUSHA MARKET 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781439889047705&set=pcb.781440909047
603&type=3&theater 

11 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781436435714717/ 

12 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781432065715154/ 

13 Flag march in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781427829048911/ 

14 ADMINISTRATION SUPPLIES 98933 LITRES MILK, 857-KG CHEESE, 9103-KG CURD, 5976 
LITRES LASSI, 286-KG KHEER AND 6493 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781415285716832&set=pcb.781417582383
269&type=3&theater 

15 JALANDHAR (RURAL) POLICE RECOVERS SIX LAKH MILLILITERS OF LAHAN FROM VILLAGE 
NEAR SHAHKOT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781410622383965&set=pcb.781411949050
499&type=3&theater 

16 PUNJAB GOVERNMENT’S HEALING TOUCH TO 20 J&K RESIDENTS STUCK IN GORAYA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408945717466&set=pcb.781410292383
998&type=3&theater 

17 A team of Jalandhar administration distributes dry ration in Lamba Pind, Santokhpura and 
Sarabha Nagar. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408532384174&set=pcb.781408689050
825&type=3&theater 

18 Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354835722877&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

19 Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354735722887&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781470689044625/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781459409045753/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781456452379382/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781451135713247/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781449595713401/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781444695713891/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781439889047705&set=pcb.781440909047603&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781439889047705&set=pcb.781440909047603&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781436435714717/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781432065715154/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/781427829048911/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781415285716832&set=pcb.781417582383269&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781415285716832&set=pcb.781417582383269&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781410622383965&set=pcb.781411949050499&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781410622383965&set=pcb.781411949050499&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408945717466&set=pcb.781410292383998&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408945717466&set=pcb.781410292383998&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408532384174&set=pcb.781408689050825&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781408532384174&set=pcb.781408689050825&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354835722877&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354835722877&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354735722887&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781354735722887&set=a.433052357219795&type=3&theater


20 Rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781234282401599&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Jalandhar DC speaks after the flag March in Jalandhar.  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248625143603007491 

2 Commissioner of Police Mr GPS Bhullar speaks after flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248624837750222848  

3 A team of Jalandhar administration distributes dry ration in Lamba Pind, 
Santokhpura and Sarabha Nagar. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248555919278886914 
 
 

4 Wallpaper 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248522929836568576 

5 Rate list of vegetables and fruits. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248449223697129472 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE SEIZES 311 VEHICLES FOR FLOUTING CURFEW NORMS 

2 PPE KITS FOR COPS DEPLOYED ON DUTY AT CONTAINMENT ZONE AND CIVIL HOSPITAL  

3 ADMINISTRATION SUPPLIES 98933 LITRES MILK, 857-KG CHEESE, 9103-KG CURD, 5976 
LITRES LASSI, 286-KG KHEER AND 6493 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

4 TEAM OF HEALTH DEPARTMENT REVIEWS OPERATION IN DILKUSHA MARKET  
 
 

5 JALANDHAR (RURAL) POLICE RECOVERS 60,000 MILLILITERS OF LAHAN FROM VILLAGE 
NEAR SHAHKOT  

6 PUNJAB GOVERNMENT’S HEALING TOUCH TO 20 J&K RESIDENTS STUCK IN GORAYA 

7 Rate list of vegetables and fruits. 

YouTube 
  

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781234282401599&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781234282401599&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/VarinderIAS
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248625143603007491
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248624837750222848
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Jalandhar?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248555919278886914
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248522929836568576
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248449223697129472


1 Police Commissioner Mr GPS Bhullar 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rKTAotOO0ss 

2 Jalandhar DC Varinder Kumar Sharma speaks after the flag March in 
Jalandhar. 
https://www.youtube.com/watch?v=CnYNyfrjGD0 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਲ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

2 ਵ ਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

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

3 ਕੋਵ ਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰ ੈਸ ਰਾਂ ਨੁੰ  ਸੈਨੀ ਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ  ੇ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

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

4 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 
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 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 || 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rKTAotOO0ss
https://www.youtube.com/watch?v=CnYNyfrjGD0
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.ARAMOPStIj5rhPA_or2pmt1rrlkSsvGMU_2Ff8-XN_WA27jQr4EGI9lxUIvWK1bfoj26HSqeuX7qLIBX7Xk25E_ZPgLN7pgke9N4LGP0I3mZmUJtnX9svW6JbgkbLsmKBLWJhRP0cFM_Ry056U569UeaH5UZeGak5XF2YtpWh574ZSKpmtIvVwPppuBEeo6NR_Z2Gk3Z7bfiWfyki1CzXJP1kJLKZ2jKmCUV_fE7uFGuXPq6NfrUrDfkHTIJb4d3Srj0-2NSKeAUYwAFrGWddkLBHFF6SkaCeodNO0QaNirRHp8SK5NVhW5f5ruKYmKVa4vHLohwKI9MsMg9g2e7c_ZEegHQwpoukbM&__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.ARAMOPStIj5rhPA_or2pmt1rrlkSsvGMU_2Ff8-XN_WA27jQr4EGI9lxUIvWK1bfoj26HSqeuX7qLIBX7Xk25E_ZPgLN7pgke9N4LGP0I3mZmUJtnX9svW6JbgkbLsmKBLWJhRP0cFM_Ry056U569UeaH5UZeGak5XF2YtpWh574ZSKpmtIvVwPppuBEeo6NR_Z2Gk3Z7bfiWfyki1CzXJP1kJLKZ2jKmCUV_fE7uFGuXPq6NfrUrDfkHTIJb4d3Srj0-2NSKeAUYwAFrGWddkLBHFF6SkaCeodNO0QaNirRHp8SK5NVhW5f5ruKYmKVa4vHLohwKI9MsMg9g2e7c_ZEegHQwpoukbM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/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.ARAMOPStIj5rhPA_or2pmt1rrlkSsvGMU_2Ff8-XN_WA27jQr4EGI9lxUIvWK1bfoj26HSqeuX7qLIBX7Xk25E_ZPgLN7pgke9N4LGP0I3mZmUJtnX9svW6JbgkbLsmKBLWJhRP0cFM_Ry056U569UeaH5UZeGak5XF2YtpWh574ZSKpmtIvVwPppuBEeo6NR_Z2Gk3Z7bfiWfyki1CzXJP1kJLKZ2jKmCUV_fE7uFGuXPq6NfrUrDfkHTIJb4d3Srj0-2NSKeAUYwAFrGWddkLBHFF6SkaCeodNO0QaNirRHp8SK5NVhW5f5ruKYmKVa4vHLohwKI9MsMg9g2e7c_ZEegHQwpoukbM&__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.ARAMOPStIj5rhPA_or2pmt1rrlkSsvGMU_2Ff8-XN_WA27jQr4EGI9lxUIvWK1bfoj26HSqeuX7qLIBX7Xk25E_ZPgLN7pgke9N4LGP0I3mZmUJtnX9svW6JbgkbLsmKBLWJhRP0cFM_Ry056U569UeaH5UZeGak5XF2YtpWh574ZSKpmtIvVwPppuBEeo6NR_Z2Gk3Z7bfiWfyki1CzXJP1kJLKZ2jKmCUV_fE7uFGuXPq6NfrUrDfkHTIJb4d3Srj0-2NSKeAUYwAFrGWddkLBHFF6SkaCeodNO0QaNirRHp8SK5NVhW5f5ruKYmKVa4vHLohwKI9MsMg9g2e7c_ZEegHQwpoukbM&__tn__=%2ANK-R


4 ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3000 ਲੋੜ ੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਲ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
 

6 ਕੋਵ ਡ-19 ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਬਾਇਨ ਹਾਰ ੈਸ ਰਾਂ ਨੁੰ  ਸੈਨੀ ਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ  ੇ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

 

7 ਵ ਧਾਇਕ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇ ਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 WITH ARREST OF TWO, POLICE SOLVE BLIND MURDER CASE OF A LIQUOR VEND 
EMPLOYEE 
WEAPONS USED IN MURDER RECOVERED ALONG WITH CASH 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980273072016267/?d=n 

2 AGRICULTURE DEPTT ISSUES DIRECTIONS REGARDING HARVESTING 
DIRECTS THAT COMBINE HARVESTERS & LABOUR TO BE SANITISED REGULARLY 
DURING HARVESTING CROPS, SOCIAL DISTANCING A MUST BETWEEN WORKERS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980271298683111/?d=n 

3 LOCKDOWN/CURFEW TO BE STRICTLY ENFORCED IN DISTRICT LUDHIANA: DEPUTY 
COMMISSIONER 
ANY PERSON ROAMING ON ROADS WOULD BE ARRESTED & SENT TO OPEN JAIL 
CLARIFIES NO RELAXATION IN LOCKDOWN FROM 6 AM TO 9 AM 
EXTENSIVE SAMPLING TO BE DONE IN AMARPURA & CHOWKIMANN AREAS OF DISTRICT 
RESIDENTS SHOULD SUPPORT LOCKDOWN BY STAYING INDOORS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980053892038185/?d=n 

4 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 10, 
2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980001222043452/?vh=e&d=n 

5 Daily Update by DC Ludhiana on Corona Virus 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980291452014429/?d=n 

6 ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਬਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਪੁਵਲਸ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪਬਵਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਣ ਅਤ ੇ

ਸਵਾਲ/ਸੁਝਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ 

ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiws
pmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP 

7 Today's Rate List of Fruits and Vegetables in main Mandi of Ludhiana city 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiws
pmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਅਵੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980273072016267/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980271298683111/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980053892038185/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980001222043452/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2980291452014429/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiwspmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiwspmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiwspmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?sfnsn=wiwspmo&extid=QEUIzldbEi5TSdxP


https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981161668594074/?sfnsn=wiws
pmo&extid=I2p3bLc1AMHCGdGI 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਬਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਪੁਵਲਸ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪਬਵਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਣ ਅਤ ੇ

ਸਵਾਲ/ਸੁਝਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ 

ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248841072190484480?s=08 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਅਵੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248779265761394688 

3 Daily Update by DC Ludhiana on Corona Virus (10/04/20) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248647217373573121?s=08 

4 The harvesting of wheat crop in Punjab is to start soon and in view of the 
#COVID19, the Agriculture and Farmers Welfare Department has issued 
directions for the farmers. Dr Narinder Singh Benipal, CAO #Ludhiana, has 
appealed to the farmers to strictly follow all directions. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248645535067668483?s=08 

5 #Ludhiana DC @239pradeep further said that some people, who have been 
issued passes related to delivery of essential commodities etc, they would be 
allowed on the streets only from 10 am to 6 pm. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248644939954524160?s=08 

6 DC @239pradeep stated that both Amarpura area of #Ludhiana city and 
Chowkiman village of the district have been declared as hotspots by the District 
Administration. So as a precautionary measure, extensive sampling of the 
residents at these places would be carried out from now on 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248644516124356609?s=08 

7 DC @239pradeep warned that any person roaming out of their houses, except 
medical emergency cases, an FIR would be registered against them, they would 
be sent to the open jails. People should take the lockdown/curfew seriously as it 
has been imposed in public interest 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248643896243970048?s=08  

8 #Ludhiana DC @239pradeep informed that in view of #COVID19, the 
@PunjabGovtIndia has decided to extend lockdown/curfew till April 30, 2020. 
Which would be strictly enforced from now on. 
He also clarified that there is no relaxation in lockdown/curfew from 6 am to 9 am 
daily. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248643329870331905?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 WITH ARREST OF TWO, POLICE SOLVE BLIND MURDER CASE OF A LIQUOR VEND 
EMPLOYEE 
WEAPONS USED IN MURDER RECOVERED ALONG WITH CASH (English & Punjabi) 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981161668594074/?sfnsn=wiwspmo&extid=I2p3bLc1AMHCGdGI
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981161668594074/?sfnsn=wiwspmo&extid=I2p3bLc1AMHCGdGI
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248841072190484480?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248779265761394688
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248647217373573121?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
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https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248644939954524160?s=08
https://twitter.com/239pradeep
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https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248643896243970048?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1248643329870331905?s=08


2 AGRICULTURE DEPTT ISSUES DIRECTIONS REGARDING HARVESTING 
DIRECTS THAT COMBINE HARVESTERS & LABOUR TO BE SANITISED REGULARLY 
DURING HARVESTING CROPS, SOCIAL DISTANCING A MUST BETWEEN WORKERS (English 
& Punjabi) 

3 LOCKDOWN/CURFEW TO BE STRICTLY ENFORCED IN DISTRICT LUDHIANA: DEPUTY 
COMMISSIONER 
ANY PERSON ROAMING ON ROADS WOULD BE ARRESTED & SENT TO OPEN JAIL 
CLARIFIES NO RELAXATION IN LOCKDOWN FROM 6 AM TO 9 AM 
EXTENSIVE SAMPLING TO BE DONE IN AMARPURA & CHOWKIMANN AREAS OF DISTRICT 
RESIDENTS SHOULD SUPPORT LOCKDOWN BY STAYING INDOORS (English & Punjabi) 

4 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 10, 
2020 

5 Daily Update by DC Ludhiana on Corona Virus 

6 ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਬਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਪੁਵਲਸ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪਬਵਲਕ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਬਾਤ ਕਰਣ ਅਤ ੇ

ਸਵਾਲ/ਸੁਝਾਵ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਵਵਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਵਧਆਣਾ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ 

ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਅਵੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ 

 
YOUTUBE 

S.N. TEXT 

1 Daily Update by DC Ludhiana on Corona Virus 
https://www.youtube.com/watch?v=xE17ZWNQUN4&feature=youtu.be 

 
Mansa 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਰੇਟ ਵਲਸਟ, ਮਾਨਸਾ।  

11-04-2020 

2 ਵਪੰਡ ਕੋ ੜਾ ਕਲਾਂ ਵ ਿੇ ਯ  ਕ ਸੇ ਾ ਾ ਕਲਿੱ ਬ ਕੋ ੜਾ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾੲਵੇਤ ਕੋ ੜਾ   ਲੋ  ਰਾੳੇੁਡ 
ਗਲਾਸ ਫਾੳੇੁਡੇਸ਼ਨ  ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 33 ਲੋੜਬੰਦ  ਪਵਰ ਾਰਾ  ਨ ੰ  ਸੁਕਾ ਰਾਸਨ  ੰਡੀਅੇਾ 
ਵਗਅੇਾ 

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.youtube.com/watch?v=xE17ZWNQUN4&feature=youtu.be


1 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਵਕਸਾਨ ਆਪਣੀ  ਾਰੀ ਮੁਤਾਵਬਕ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵ ਿੱਚ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਹੋਲੋਗਰਾਮ  ਾਲੇ  ੋਕਨ ਨਾਲ ਹੋ ੇਗੀ ਮੰਡੀ ਵ ਿੱਚ ਐ ਂਰੀ 
-ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਖ਼ਲਾਈ 

-ਐਤਕੀਂ 7.84 ਲਿੱ ਿ ਮੀ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 121 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀ  ਜੋ ਨੋ ੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625777067562591&id=10825291718873
86 
 

2 | 10 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314620102832704&id=108252917188738
6 
 

3 ਮੋਗਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਿਬਰ : ਵਪੰਡ ਚੀਦਾ ਦੇ ਪਾਵਜਵ   ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ 20 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 16 ਦੇ 
ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਵ  , 4 ਸੈਂਪਲ ਦੋਬਾਰਾ  ੈਸ  ਲਈ ਭੇਜੇ 

  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625284254278539&id=10825291718873
86 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜਰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਨਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
 ਿੱ ਲੋ ਘਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਫਤ ਦ ਾਈਆਂ-ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ  ਾਰਡ  ਾਈਜ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਸੈਨੇ ਾਇਜ 

ਅਿੱਜ  ਾਰਡ ਨ ੰ  47, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਨੇ ਬਜਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਵਲਕ ਅਦਾਵਰਆ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੈਨੇ ਾਇਜ 

83 ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮਨੁੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੀੜ ਵਸਿੱ ਿਾ ਦੇ (ਫਰੀਦਕੋ ) ਵ ਿੇ ਕੀਤਾ ਵਸਫ  

ਸ਼ਵਹਰ  ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਵਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ  ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625257507614547&id=10825291718873
86 
 

5 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ  ੀਮ ਨੇ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦ ਸਰੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ  ਾਲੇ ਵਤੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 
ਭੇਵਜਆ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625243000949331&id=10825291718873
86 
 

6 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਬ ਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625958460877785&id=10825291718873
86 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625777067562591&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625777067562591&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.ARBlhUNI8eqVRPKIgGDhIPrtpQir--0Jj_I0tzD5c0NwX0z7C1y3EVepC5LDhjV5awl0PHc7LijZVvDNi0EXkNaDNdX7EPlzq_RLpGobNmvqdWBFKJaV3ksCrO8sO8yP3RcO3qxNkhOkuK2R273h2JT91LcQ8A1cF-Fp08xNTg8l8yYf5gjcpq73aQ4yDbSIy9goLpd9QjaRs10s39r0b-jHJltLBdgaXQvk36tYQN22NtjHvZe2yVAv1RzUf4wH5n_n9IfLqeSTTlKstyOE425xeF5zr9_6Gtj1asuNw0J0drDfq8HDcssbVt48a0ubW92_KhbzlF67mdZpcW4ufVoSmBWu8_9E6N4&__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.ARBlhUNI8eqVRPKIgGDhIPrtpQir--0Jj_I0tzD5c0NwX0z7C1y3EVepC5LDhjV5awl0PHc7LijZVvDNi0EXkNaDNdX7EPlzq_RLpGobNmvqdWBFKJaV3ksCrO8sO8yP3RcO3qxNkhOkuK2R273h2JT91LcQ8A1cF-Fp08xNTg8l8yYf5gjcpq73aQ4yDbSIy9goLpd9QjaRs10s39r0b-jHJltLBdgaXQvk36tYQN22NtjHvZe2yVAv1RzUf4wH5n_n9IfLqeSTTlKstyOE425xeF5zr9_6Gtj1asuNw0J0drDfq8HDcssbVt48a0ubW92_KhbzlF67mdZpcW4ufVoSmBWu8_9E6N4&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314620102832704&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=314620102832704&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625284254278539&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625284254278539&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625257507614547&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625257507614547&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625243000949331&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625243000949331&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625958460877785&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625958460877785&id=1082529171887386


7 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਦਨ ਚ ਦ ੋ ਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ 
ਹੈ. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625957900877841&id=10825291718873
86 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ  ੀਮ ਨੇ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦ ਸਰੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ  ਾਲੇ ਵਤੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 
ਭੇਵਜਆ 

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਵਦਆਂ ਵਕਸਾਨ ਆਪਣੀ  ਾਰੀ ਮੁਤਾਵਬਕ ਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ 
ਵ ਿੱਚ-ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਹੋਲੋਗਰਾਮ  ਾਲੇ  ੋਕਨ ਨਾਲ ਹੋ ੇਗੀ ਮੰਡੀ ਵ ਿੱਚ ਐ ਂਰੀ 
-ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਸਖ਼ਲਾਈ 

-ਐਤਕੀਂ 7.84 ਲਿੱ ਿ ਮੀ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 121 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀ  ਜੋ ਨੋ ੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

3 | 10 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 

4 ਮੋਗਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਿਬਰ : ਵਪੰਡ ਚੀਦਾ ਦੇ ਪਾਵਜਵ   ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ 20 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 16 ਦੇ 
ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਵ  , 4 ਸੈਂਪਲ ਦੋਬਾਰਾ  ੈਸ  ਲਈ ਭੇਜੇ 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਜਰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਨਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
 ਿੱ ਲੋ ਘਰ ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੁਫਤ ਦ ਾਈਆਂ-ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ 

ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ  ਾਰਡ  ਾਈਜ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਸੈਨੇ ਾਇਜ 

ਅਿੱਜ  ਾਰਡ ਨ ੰ  47, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮਨੇ ਬਜਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਵਲਕ ਅਦਾਵਰਆ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੈਨੇ ਾਇਜ 

83 ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨ ੰ  ਸੰਤ ਮਹੇਸ਼ ਮਨੁੀ ਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬੀੜ ਵਸਿੱ ਿਾ ਦੇ (ਫਰੀਦਕੋ ) ਵ ਿੇ ਕੀਤਾ ਵਸਫ  

ਸ਼ਵਹਰ  ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਵਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ  ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

6 ਕੋਵ ਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਵ ਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ  ੀਮ ਨੇ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ 

ਦ ਸਰੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੰਬਾਈਨਾਂ  ਾਲੇ ਵਤੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵ ਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨਾਂ ਇਕਾਂਤ ਾਸ 
ਭੇਵਜਆ 

7 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਬ ਾਲਾ ਪੁਲਸ ਨ ੰ  ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪੈਕੇ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625957900877841&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1625957900877841&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.ARBlhUNI8eqVRPKIgGDhIPrtpQir--0Jj_I0tzD5c0NwX0z7C1y3EVepC5LDhjV5awl0PHc7LijZVvDNi0EXkNaDNdX7EPlzq_RLpGobNmvqdWBFKJaV3ksCrO8sO8yP3RcO3qxNkhOkuK2R273h2JT91LcQ8A1cF-Fp08xNTg8l8yYf5gjcpq73aQ4yDbSIy9goLpd9QjaRs10s39r0b-jHJltLBdgaXQvk36tYQN22NtjHvZe2yVAv1RzUf4wH5n_n9IfLqeSTTlKstyOE425xeF5zr9_6Gtj1asuNw0J0drDfq8HDcssbVt48a0ubW92_KhbzlF67mdZpcW4ufVoSmBWu8_9E6N4&__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.ARBlhUNI8eqVRPKIgGDhIPrtpQir--0Jj_I0tzD5c0NwX0z7C1y3EVepC5LDhjV5awl0PHc7LijZVvDNi0EXkNaDNdX7EPlzq_RLpGobNmvqdWBFKJaV3ksCrO8sO8yP3RcO3qxNkhOkuK2R273h2JT91LcQ8A1cF-Fp08xNTg8l8yYf5gjcpq73aQ4yDbSIy9goLpd9QjaRs10s39r0b-jHJltLBdgaXQvk36tYQN22NtjHvZe2yVAv1RzUf4wH5n_n9IfLqeSTTlKstyOE425xeF5zr9_6Gtj1asuNw0J0drDfq8HDcssbVt48a0ubW92_KhbzlF67mdZpcW4ufVoSmBWu8_9E6N4&__tn__=%2ANK-R


8 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਦਨ ਚ ਦ ੋ ਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੀ 
ਹੈ. 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਿੱਜ ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵ ਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ੇਲ ਰੇ ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192539831086529/ 
 

2 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੋਕ ਭਾਅ। 

ਨਾਭਾ ਅਤ ੇਪਾਤੜਾਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਿੁਿੱਟੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192569321083580/ 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਵਦਆਾਂ ਜੰਗ, ਵਵਸਾਿੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ। 

ਇਹ ਵਵਸਾਿੀ, ਭਵਵਿ ਦੀਆਾਂ ਵਵਸਾਿੀਆਾਂ ਲਈ ਮਣਾਈਏ। 

#ਵ ਸਾਿੀਘਰੇਮਣਾਓ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192615407745638/ 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨੂੰ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨੂੰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਪਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ 

ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਵਦਤੀ । 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192484824425363/ 
 

5 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵਵਿੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192631941077318/ 
 

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਵ ਆਲਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿੱਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192725021068010/ 
 

7 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਵ ਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਅਵਹਮ ਉਪਰਾਲਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192766901063822/ 
 

8 #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192769147730264/ 
 

9 #ਕੋਵ ਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 

ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਅਤ ੇਵਨਰਵਵਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਵਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ 

ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਵਝਆਾਂ ਕਰ।ੋ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192773594396486/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192539831086529/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192569321083580/
https://www.facebook.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%A3%E0%A8%BE%E0%A8%93?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDreDslU5KWDUa38Mdn9kNmrq75YVGRG5tBCmsfCFyzP0RthhqN4Yb6iWGeqMx3mZsbfy6AVse3A-rxPny-H9OJbsho9yC5hV8MOr1d5kJrvcs-eCxrR5O22b0dO1BGbcSaUPlT4Q47G6n810F0sQP72hTK0FIuLz0RMl0_xXCbbDZPiZ29tfITDbE4bnzkQvxMjXZlNvBcoSZg1-XKUK2UpsAvAki5263vk4MfnavlJeSCowqkDlMhfbKdfaajF-M8HtUV8EjMrARhKy7nYIOzzsTRzqTCYsLB3AZkRw9xI7xoGtVQHyQzNdLYr4yBDIiIM_DOemF449qEjrqdeqY1vA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.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%A3%E0%A8%BE%E0%A8%93?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDreDslU5KWDUa38Mdn9kNmrq75YVGRG5tBCmsfCFyzP0RthhqN4Yb6iWGeqMx3mZsbfy6AVse3A-rxPny-H9OJbsho9yC5hV8MOr1d5kJrvcs-eCxrR5O22b0dO1BGbcSaUPlT4Q47G6n810F0sQP72hTK0FIuLz0RMl0_xXCbbDZPiZ29tfITDbE4bnzkQvxMjXZlNvBcoSZg1-XKUK2UpsAvAki5263vk4MfnavlJeSCowqkDlMhfbKdfaajF-M8HtUV8EjMrARhKy7nYIOzzsTRzqTCYsLB3AZkRw9xI7xoGtVQHyQzNdLYr4yBDIiIM_DOemF449qEjrqdeqY1vA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192615407745638/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192484824425363/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192631941077318/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192725021068010/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192766901063822/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkYVC_4DdlBW1nXLE9UIAwxX0_8xgBmiShTHkiuI-AbG79k3C0_8vjkqm0JK95AuFjgcKdkmifwAraXlUoHT2hA9LsxTHWWSnYSqfhOTcScn_agV8dwCwOC9magPRgmdyexDOVI5u2pAK97wht3Y3b1rnE_iG8tDEzUPusRn78VzBxGp4US3eErBy2qouP-33j9A5fUqvpWrxXaFSgD5YqMMpWUeLYpNyY7MBHueymg3JAi_OvJJt01uKEWK2KEAcNDJLJpowVULtBt27_xBkGzMYp2DPTj-wzNEXfidIAzMSt4i_8YwjScGhx9DscYgD_K9abiJIF9p4wxCP6oaLFkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%A7%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A9%80%E0%A8%B5%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDkYVC_4DdlBW1nXLE9UIAwxX0_8xgBmiShTHkiuI-AbG79k3C0_8vjkqm0JK95AuFjgcKdkmifwAraXlUoHT2hA9LsxTHWWSnYSqfhOTcScn_agV8dwCwOC9magPRgmdyexDOVI5u2pAK97wht3Y3b1rnE_iG8tDEzUPusRn78VzBxGp4US3eErBy2qouP-33j9A5fUqvpWrxXaFSgD5YqMMpWUeLYpNyY7MBHueymg3JAi_OvJJt01uKEWK2KEAcNDJLJpowVULtBt27_xBkGzMYp2DPTj-wzNEXfidIAzMSt4i_8YwjScGhx9DscYgD_K9abiJIF9p4wxCP6oaLFkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192769147730264/
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.ARCv6QBbwKoLiZ_0phouNThIdsX6ElDBnFkSCdtvKH_UUBzh_izIIhdgfN9fOhQTY_ChFkM71AmLekd8yjQu8a-mp9u2hIOnrrsM13i58tQHwsazzQFWa4vTTItLmOyrMtThh-Bus6o09eoT13ZvTter6AwovCPqOt3L81wm4O1r7hrDdn-rLBnEB_OFzqT0E8w6wlEa0SQWlTTjGl9rKQsohFoNWuiaDRaUgK20Hj8P88LoPWTxsANeANV1UkHPS37m0F91ILAZNP9oyTPSZJ9d-9aUWXNE3OrXwpF-syKFs3DmbvHXi9oDxN-6KzysZDuUJ2pWK3sljcixoKOfv_rj3w&__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.ARCv6QBbwKoLiZ_0phouNThIdsX6ElDBnFkSCdtvKH_UUBzh_izIIhdgfN9fOhQTY_ChFkM71AmLekd8yjQu8a-mp9u2hIOnrrsM13i58tQHwsazzQFWa4vTTItLmOyrMtThh-Bus6o09eoT13ZvTter6AwovCPqOt3L81wm4O1r7hrDdn-rLBnEB_OFzqT0E8w6wlEa0SQWlTTjGl9rKQsohFoNWuiaDRaUgK20Hj8P88LoPWTxsANeANV1UkHPS37m0F91ILAZNP9oyTPSZJ9d-9aUWXNE3OrXwpF-syKFs3DmbvHXi9oDxN-6KzysZDuUJ2pWK3sljcixoKOfv_rj3w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192773594396486/


10 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਿੱਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵ ਸਾਿੀ ਦਾ ਵਦਹਾੜਾ 
ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192834007723778/ 

11 ਪਵ ਆਲਾ  ਾਸੀਓ ਸੰਕ  ਦੀ ਏਸ ਘੜੀ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ ਧੰਨ ਾਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192860977721081/ 

12 Today 10 April Distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192846557722523/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #COVID19 #Masks4All' 

ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਰਹੋ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੋ' 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। 

#StayHomeIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248550145441935360?s=08 
 

2 #covid19 #mask4all ਵਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਪਵਟਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਥੋਕ ਭਾਅ। ਨਾਭਾ ਅਤ ੇਪਾਤੜਾਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਿੁਿੱਟੀ ਹੈ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1248476542377684993?s=08 
 

3 #COVID19 #mask4all #Baisakhiathome @CMOPb @PunjabGovtIndia  

ਘਰ ਵ ਿੱਚ ਵ ਸਾਿੀ ਮਨਾਈਏ, ਆਓ ਆਪਣ ੇਆਪ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨ ੰ  ਬਚਾਈਏ 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1248470334564491266?s=08 
 

4 #COVID19 #mask4all ਸਵਹਰ ਨ ੰ  ਵਡਸਇਨਫੈਕ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਵ ਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨ ੰ  
ਵ ਸੇਸ ਜਾਪਾਨੀ ਮਸੀਨ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਵਦਤੀ 
https://facebook.com/681961292144388/posts/1192484824425363/… 
 https://youtu.be/Bj3GG2Fls4A @capt_amarinder @CMOPb @PunjabGovtIndia 
@DGPPunjabPolice 
 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248447187765194752?s=08 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ #patialapolice ਦਾ ਅਵਹਮ ਉਪਰਾਲਾ 
-ਮੁਿੱ ਿ ਸੜਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਡਸਇਨਫੈਕ  ਕਰਨ ਲਈ #mcpatiala ਨ ੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਪੀ.ਆਈ. ਇੰਡਸ ਰੀ ਦੀ 
ਜਪਾਨੀ ਮਸੀਨ 

-ਅਗਲੇ 5 ਵਦਨਾਂ 'ਚ #patiala , ਪੁਵਲਸ ਲਾਇਨ ਤੇ ਥਾਵਣਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ-#ssp  

@capt_amarinder 
@CMOPb @DGPPunjabPolice 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248610402432245763?s=20 

 
WhatsApp 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192834007723778/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192860977721081/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1192846557722523/
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Masks4All?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248476542377684993?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/Baisakhiathome?src=hashtag_click
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https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://t.co/qaHGLq0INV?amp=1
https://t.co/BaAygPqoed?amp=1
https://t.co/BaAygPqoed?amp=1
https://twitter.com/capt_amarinder
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https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248447187765194752?s=08
https://twitter.com/hashtag/patialapolice?src=hashtag_click
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S.N. TEXT 

1 ਪਵ ਆਲਾ  ਾਸੀਓ ਸੰਕ  ਦੀ ਏਸ ਘੜੀ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ  ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਹ 

ਵਦਲੋਂ  ਧੰਨ ਾਦ ( ੀਡੀਉ) 

2 Today 10 April Distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra (Video) 

3 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਿੱਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਵ ਸਾਿੀ ਦਾ ਵਦਹਾੜਾ ਆਪਣ ੇ
ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

-2021 'ਚ ਆਉਣ  ਾਲਾ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ 400 ਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ  ਿੱਡੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ 
ਮਨਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ (ਪਰੈਸ ਨੋ ) 

4 #ਕੋਵ ਡ_19 ਦੇ ਸੰਕ  ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ ਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਘਨ ਿਰੀਦ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ 

ਤਸ ੀਰ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ 12 ਨੁਕਵਤਆਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇ  ੋਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਵਝਆਂ ਕਰੋ। (ਫੋ ੋ) 

5 #ਘਰਵ ਿੱਚਰਹੋਸਾ ਧਾਨੀ ਰਤੋ 
ਜੇ ਪੁਗਾਓਗੇ ਇਹ ਚਾਰ ਬੋਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਾਇਰਸ ਨਾ ਆਊ ਕੋਲ। (ਫੋ ੋ) 

6 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਵ ਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਅਵਹਮ ਉਪਰਾਲਾ 
-ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਿ ਸੜਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਡਸਇਨਫੈਕ  ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨ ੰ  ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰ ਾਈ ਪੀ.ਆਈ. 
ਇੰਡਸ ਰੀ ਦੀ ਜਪਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਪਰੈਸ ਨੋ ) 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਵ ਆਲਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਿੱਿਣ ਦ ੇਹੁਕਮ 

-ਕੋਈ  ੀ ਧਾਰਵਮਕ ਇਕਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  (ਪਰੈਸ ਨੋ ) 

8 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵ ਭਾਗ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਵ ਿੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

(ਫੋ ੋ) 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਲੜਵਦਆਂ ਜੰਗ, ਵ ਸਾਿੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਸੰਗ। 
ਇਹ ਵ ਸਾਿੀ, ਭਵ ਿ ਦੀਆਂ ਵ ਸਾਿੀਆਂ ਲਈ ਮਣਾਈਏ। 
#ਵ ਸਾਿੀਘਰੇਮਣਾਓ (ਫੋ ੋ) 

10 ਵਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

ਮਾਰਕੀ  ਕਮੇ ੀਆਂ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਥੋਕ ਭਾਅ। (ਫੋ ੋ) 

11 ਅਿੱਜ ਵਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵ ਆਲਾ ਵ ਿੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ੇਲ ਰੇ ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਫੋ ੋ) 

12 ਪਵ ਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੰ  ਵਡਸਇਨਫੈਕ  ਕਰਨ ਲਈ ਪਵ ਆਲਾ ਪੁਵਲਸ  ਿੱਲੋਂ  ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਨ ੰ  ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਪਾਨੀ 
ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਵਦਤੀ। ( ੀਡੀਉ) 
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13 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਵਜਿੱ ਵਤਆ ਰਾਮਨਗਰ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਨੌਜ ਾਨ 

14 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਜ਼ੀਵ   ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵ ਿੇ ਸੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ (ਮੈਸੇਜ) 

 
YouTube  

S.N. Post with link 

1 ਪਵ ਆਲਾ  ਾਸੀਓ ਸੰਕ  ਦੀ ਏਸ ਘੜੀ ਵ ਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ ਧੰਨ ਾਦ 

https://www.youtube.com/watch?v=pb1dOn21sno&t=44s 

2 Today 10 April Distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.youtube.com/watch?v=KNUFbJLCz60 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋ  ਵ ਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵ     
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/513380375957555  

2 ਸ਼ੈਲ ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਪਰ ਾਸੀ ਲੈਬਰ ਦਾ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵ ਸ਼ੇਸ ਵਧਆਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/513405982621661  

3 ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਰ ੇ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/513418812620378  

4 ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਵ ਧੀ ਅਪਣਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATH
ANKOT/posts/513440102618249  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋ  ਵ ਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵ     

2 ਸ਼ੈਲ ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਪਰ ਾਸੀ ਲੈਬਰ ਦਾ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵ ਸ਼ੇਸ ਵਧਆਨ 

3 ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਰ ੇ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://www.youtube.com/watch?v=pb1dOn21sno&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=KNUFbJLCz60
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513380375957555
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513380375957555
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513405982621661
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513405982621661
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513418812620378
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513418812620378
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513440102618249
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513440102618249


4 ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਵ ਧੀ ਅਪਣਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਹਦਾਇਤ 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋ  ਵ ਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵ     

2 ਸ਼ੈਲ ਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤ ੇਪਰ ਾਸੀ ਲੈਬਰ ਦਾ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵ ਸ਼ੇਸ ਵਧਆਨ 

3 ਵਸਹਤ ਵ ਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ  ਿੱਲੋਂ  ਿੱਿ  ਿੱਿ ਿੇਤਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵ ਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਸਰ ੇ 

4 ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ  ਿੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱਧ ਵ ਧੀ ਅਪਣਾਉਂਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਹਦਾਇਤ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਸੀਨੀਅਰ ਵਸ ੀਜ਼ਨ ਕੌਸਲ ਰ ਪਨਗਰ ਨੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਸੌਵਪਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦਾ ਚੈਿੱਕ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830402280788523&id=289205534908203 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ 47 ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜ ਨ ਤਿੱਕ ਹੋ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜਤੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਨ/ਤਾਵਰਕ ਅਤ ੇਿਰੀਦ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ  ੋਕਨ 

 ੋਕਨ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸ ੇਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਦਾਿਲ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸ ੈਂਸ ਮਾਸਕ , ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ , ਸੈਨੀ ਾਇਜ਼ਰ ਦ ੇਹੋਣਗੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830401157455302&id=289205534908203 
 

3 ਵਜਨਸੀ,  ਮਾਨਵਸਕ ਸੋਸਣ, ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ, ਬਾਲ ਵ  ਾਹ , ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਸਬੰਧੀ  ਚਾਈਲਡ 
ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098`ਤੇ ਵਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ ਚਨਾ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830399477455470&id=289205534908203 
 

4  ਣ ਵ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ  ੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 
ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ 
ਵ ਿੱਚ ਡ ਨੈਂ   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830395900789161&id=289205534908203 
 

5 50 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵ ਚੋਂ 45 ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਨੈਗਵ  , 03 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪੋਜਵ  - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830402280788523&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830401157455302&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830399477455470&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830395900789161&id=289205534908203


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830397334122351&id=289205534908203 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 50 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵ ਚੋਂ 45 ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਨੈਗਵ  , 03 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪੋਜਵ  - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/drupnagar/status/1248620290323574786?s=21 
 

2  ਣ ਵ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ  ੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਿਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ 
ਵ ਿੱਚ ਡ ਨੈਂ   

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248621026499391490?s=19 

3 ਵਜਨਸੀ,  ਮਾਨਵਸਕ ਸੋਸਣ, ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ, ਬਾਲ ਵ  ਾਹ , ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਸਬੰਧੀ  ਚਾਈਲਡ 
ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098`ਤੇ ਵਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ ਚਨਾ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ  
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248622316700852225?s=19 
 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ 47 ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜ ਨ ਤਿੱਕ ਹੋ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜਤੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਨ/ਤਾਵਰਕ ਅਤ ੇਿਰੀਦ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ  ੋਕਨ 

 ੋਕਨ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸ ੇਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਦਾਿਲ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸ ੈਂਸ ਮਾਸਕ , ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ , ਸੈਨੀ ਾਇਜ਼ਰ ਦ ੇਹੋਣਗੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248623160406073345?s=19 
 

5 ਸੀਨੀਅਰ ਵਸ ੀਜ਼ਨ ਕੌਸਲ ਰ ਪਨਗਰ ਨੇ ਮੁਿੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਸੌਵਪਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦਾ ਚੈਿੱਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248623586010529797?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 50 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵ ਚੋਂ 45 ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਨੈਗਵ  , 03 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪੋਜਵ  - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ 47 ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜ ਨ ਤਿੱਕ ਹੋ ੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ- ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਫਸਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆੜਤੀਆਂ  ਿੱਲੋਂ ਵਦਨ/ਤਾਵਰਕ ਅਤ ੇਿਰੀਦ ਮੰਡੀ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ  ੋਕਨ 

 ੋਕਨ ਤੋਂ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸ ੇਵਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵ ਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਦਾਿਲ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸ ੈਂਸ ਮਾਸਕ , ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ , ਸੈਨੀ ਾਇਜ਼ਰ ਦ ੇਹੋਣਗੇ ਪੁਿਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830397334122351&id=289205534908203
https://twitter.com/drupnagar/status/1248620290323574786?s=21
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248621026499391490?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248622316700852225?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248623160406073345?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248623586010529797?s=19


3 ਵਜਨਸੀ,  ਮਾਨਵਸਕ ਸੋਸਣ, ਬਾਲ ਮਜਦ ਰੀ, ਬਾਲ ਵ  ਾਹ , ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਬਿੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਣ ਸਬੰਧੀ  ਚਾਈਲਡ 
ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098`ਤੇ ਵਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ ਚਨਾ - ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵ ਧਾ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 01672-232304 ਦੀਆਂ ਕਾਵਲੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ 
ਵ ਸਥਾਰ 

* ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੋ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629521100626814/?d=n 
 

2 #ਕੋਵ ਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. 

ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/314620116166036/?vh=e&d=n 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 2 ਹੋਈ 

* ਕਿੱਲਹ ਗਿੱਗੜਪੁਰ ਵ ਚ ਅਤ ੇਹੁਣ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਆਈ ਪਾਵਜ਼ਵ   

* ਦੋ ੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਸੈਂ ਰ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629686133943644/?d=n 
 

4 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ  ਿੱਲੋਂ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ 
ਵ ਿੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629778953934362/?d=n 
 

5 ਵ਼ਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਪੰਡ ਿਨਾਲ ਕਲਾਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਕੀ ਲਿੱਿਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਵਅਕਤੀ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 

ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਵਵਚ ਸੀ ਅਤ ੇਵਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਵਤਆ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਟਰਿੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸੁਨਾਮ 

ਭੇਵਜਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਰਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629805843931673/?d=n 
 

6 3 samples collected from village balran in Lehra.Persons home quarantined. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629806670598257/?d=n 
 

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630142133898044/?d=n 
 

8 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੰਗਰਰੂ ਵ਼ਿਲਹੇ  ‘ਚ ਅਿੱਜ 

ਵਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ 211 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਵਜਨਹਾਾਂ ‘ਚੋਂ 146 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇ63 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਆਉਣੀ ਅਜ ੇਬਾਕੀ ਹੈ। 2 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਵ਼ਿਵਟਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620397782025628/?d=n 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629521100626814/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/314620116166036/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629686133943644/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629778953934362/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629805843931673/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629806670598257/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630142133898044/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620397782025628/?d=n


 

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਰਵਹਬਰ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਵਲਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ 

ਰਵਹਬਰ ਸਸੰਥਾ ਵਵਿੇ 60 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620362848695788/?d=n 
 

10 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਪੁਵਲਸ  ਿੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ 522 ਵ ਅਕਤੀ ਵਗਰਫਤਾਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629815690597355/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ  ਿੱਲੋਂ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਵਹਬ 
ਵ ਿੇ ਇਕਾਂਤ ਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਹੋਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਰਵਹਬਰ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਵਵਿੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ 

ਰਹੇ ਕੋਵਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇ਼ਿਾ ਵਲਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ 

ਰਵਹਬਰ ਸਸੰਥਾ ਵਵਿੇ 60 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਦੀ ਵਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇੰਚਾਰਜਾਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਵਕ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਵਵਕਾਸ) ਨੂੰ ਵਰਪੋਰਟ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਰਵਹਬਰ ਸੰਸਥਾ ਵਵਚ 60 ਵਬਸਤਵਰਆਾਂ ਦੀ ਸੁਵਵਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ 15 ਵਬਸਤਰੇ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜਦਵਕ ਬਾਕੀ 45 ਘਿੱਟ ਗੰਭੀਰ 

ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ   ਿੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ 
ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੰਗਰਰੂ ਵ਼ਿਲਹੇ  ‘ਚ ਅਿੱਜ 

ਵਮਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ 211 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਵਜਨਹਾਾਂ ‘ਚੋਂ 146 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤ ੇ63 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

ਆਉਣੀ ਅਜ ੇਬਾਕੀ ਹੈ। 2 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਾਵ਼ਿਵਟਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰ ਰ ਵ ਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 2 ਹੋਈ 

* ਕਿੱਲਹ ਗਿੱਗੜਪੁਰ ਵ ਚ ਅਤ ੇਹੁਣ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰ  ਆਈ ਪਾਵਜ਼ਵ   

* ਦੋ ੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਸੈਂ ਰ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519267355457146&id=128209614562924 
, 78 year old Mundi Kharar woman tests corona virus positive after death 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620362848695788/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2629815690597355/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519267355457146&id=128209614562924


2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519318798785335&id=128209614562924
, Guardians of Governance rendering valuable services in rural areas 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519369005446981&id=128209614562924
, Combine Harvesting permitted in district between 6 am-7 pm 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519404778776737&id=128209614562924
, Max hospital granted permission to collect samples for Covid19 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519420178775197&id=128209614562924
, Know Thy Self as Soul Foundation donates 1700 packets of dry ration for needy 
 

6 Filed activity from kurali and kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248508866637074432?s=19, 78 year old 
Mundi Kharar woman tests corona virus positive after death 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248548453677805568?s=19, Guardians of 
Governance rendering valuable services in rural areas 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248582623267631105?s=19, combine 
harvesting permitted between 6 am to 7 pm 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248602276463140864?s=19, max hospital 
granted permission to collect samples for covid-19 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248610965085552641?s=19, Know Thy Self as 
Soul Foundation donates 1700 packets of dry ration for needy 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Circular by DM, S.A.S. Nagar regarding combine harvesting 

2 Cicrcular by DM, S.A.S. Nagar allowing Max Hospital to collect samples for covid19 

3 Message of CM Captain Amarinder Singh exhorting people to celebrate Baisakhi at home 
to defeat corona virus 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 As many as 51 procurement centres finalised for wheat season in Shaheed Bhagat 
Singh Nagar, All mandis to be senatised aprat from installation of soap dispensers 
  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519318798785335&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519318798785335&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519369005446981&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519369005446981&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519404778776737&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519404778776737&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519420178775197&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519420178775197&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248508866637074432?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248548453677805568?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248582623267631105?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248602276463140864?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248610965085552641?s=19


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226136440890272&id=73958246
9545674 

2 
 

Guru Nanak Misison Hospital Dhahan Kleran To Be Used as Isolation ward in 

case of situation got deteriorated in Banga, Says SDM Gautam Jain, IAS 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226134617557121&id=739582469

545674 

3 Eight Cured Patients Departed To Homes Out of Ten fron District Hospital 

Nawanshahr 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226133954223854&id=739582469

545674 

  

4 FCI Allowed to lift grains for special movement to other states 
  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226128950891021&id=73958246
9545674 
  
  

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 
  

As many as 51 procurement centres finalised for wheat season in Shaheed Bhagat 
Singh Nagar, All mandis to be senatised aprat from installation of soap dispensers 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248663792772243456?s=19 
  

2 
  

Guru Nanak Misison Hospital Dhahan Kleran To Be Used as Isolation ward in 

case of situation got deteriorated in Banga, Says SDM Gautam Jain, IAS 

  

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248663370888122368?s=19 

 Eight Cured Patients Departed To Homes Out of Ten fron District Hospital 

Nawanshahr 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248662816787009536?s=19 

3 
  

FCI Allowed to lift grains for special movement to other states 
  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248662237276827648?s=19 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226136440890272&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226136440890272&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226134617557121&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226134617557121&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226133954223854&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226133954223854&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226128950891021&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226128950891021&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248663792772243456?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248663370888122368?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248662816787009536?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1248662237276827648?s=19


1 
  

As many as 51 procurement centres finalised for wheat season in Shaheed Bhagat 
Singh Nagar, All mandis to be senatised aprat from installation of soap dispensers 

2 Guru Nanak Misison Hospital Dhahan Kleran To Be Used as Isolation ward in 

case of situation got deteriorated in Banga, Says SDM Gautam Jain, IAS 

  

 
  

Eight Cured Patients Departed To Homes Out of Ten fron District Hospital 

Nawanshahr 

  

 FCI Allowed to lift grains for special movement to other states 
  

3  

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ-ਡਾ: ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483707238607895/ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਹਲਕੇ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲੋਕ, ਪ ਰੀ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੀ ਜਾ ੇ - ਐਿੱਸ.ਡੀ.ਐਿੱਮ 

ਗਵਠਤ ਮੈਡੀਕਲ  ੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹਿੱਈਆਂ ਕਰ ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483706325274653/ 
 

3            ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਦੇ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਸਮ ੇਸਮੇ ‘ਤੇ  ਰਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸਮ ਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਲਈ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ  ਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਿੱਕ 

ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਐਕ  ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ  ੇ

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483704678608151/ 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਵਸਰਫ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਡਾ.ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਚ ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483705208608098/ 

 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ-ਡਾ: ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483707238607895/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483706325274653/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483704678608151/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2483705208608098/


https://twitter.com/DproSri/status/1248531821970640896?s=19 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਹਲਕੇ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲੋਕ, ਪ ਰੀ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੀ ਜਾ ੇ - ਐਿੱਸ.ਡੀ.ਐਿੱਮ 

ਗਵਠਤ ਮੈਡੀਕਲ  ੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹਿੱਈਆਂ ਕਰ ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248592632596459521?s=19 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਦੇ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਸਮ ੇਸਮੇ ‘ਤੇ  ਰਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸਮ ਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਲਈ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ  ਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਿੱਕ 

ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਐਕ  ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ  ੇ

https://twitter.com/DproSri/status/1248592021557665797?s=19 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਵਸਰਫ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਡਾ.ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਚ ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ 
https://twitter.com/DproSri/status/1248591361059639302?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ-ਡਾ: ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ 

 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਹਲਕੇ ਵ ਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਲੋਕ, ਪ ਰੀ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤੀ ਜਾ ੇ - ਐਿੱਸ.ਡੀ.ਐਿੱਮ 

ਗਵਠਤ ਮੈਡੀਕਲ  ੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹਿੱਈਆਂ ਕਰ ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਸਹ ਲਤਾਂ 
ਝੁਿੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਾਈ ਦੇ ਸੁਰ  ਹੋਣ ਤੋ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਸਮ ੇਸਮੇ ‘ਤੇ  ਰਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸਮ ਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ 
ਲਈ ਦੁਕਾਨਾ ਦੀ ਸ ਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ  ਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਿੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸ ੇਰੇ 7  ਜੇ ਤੋ ਰਾਤ 10  ਜੇ ਤਿੱਕ 

ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਐਕ  ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੰਨ ਵਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ  ੇ

 

4 ਕੋਵ ਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਵਸਰਫ ਸਾ ਧਾਨੀ  ਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਡਾ.ਵਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਚ ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਆ ਾਜਾਈ ਨ ੰ  ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕੀਤਾ 
 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/DproSri/status/1248531821970640896?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248592632596459521?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248592021557665797?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248591361059639302?s=19


S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਮਰੀਜ. ਦੀ ਭਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀ ਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਿੱ ਛਆ ਵਗਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ 

ਵਬਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤ ੇਡੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ  ਧਾਈ ਸਿਤੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314811608712992?d=n&sfns=m
o  
 

2 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ #ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਾ #ਵਿੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314836815377138?d=n&sfns=m
o  

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪਵਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿੋ 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314843218709831?d=n&sfns=m
o  

4 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315449408649212?d=n&sfns=m
o  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਨਰਵਵਘਨ ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450061982480?d=n&sfns=m
o  

6 ਅਿੱਜ ਔਿੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਇਿੱਕ ਵੀ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450935315726?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਮਰੀਜ. ਦੀ ਭਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀ ਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਿੱ ਛਆ ਵਗਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ 

ਵਬਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤ ੇਡੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ  ਧਾਈ ਸਿਤੀ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248561938918805504?s=21  

2 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ #ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਾ #ਵਿੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248562193408221185?s=21  

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪਵਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿੋ 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248562269031518208?s=21  

4 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248826189877149696?s=21  

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314811608712992?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314811608712992?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314836815377138?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314836815377138?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314843218709831?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1314843218709831?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315449408649212?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315449408649212?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450061982480?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450061982480?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450935315726?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315450935315726?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248561938918805504?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248562193408221185?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248562269031518208?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248826189877149696?s=21


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਮਰੀਜ. ਦੀ ਭਾਲ ਉਪਰੰਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀ ਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਿੱ ਛਆ ਵਗਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ 

ਵਬਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਤ ੇਡੀ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ  ਧਾਈ ਸਿਤੀ 
 

2 ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਚ #ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਾ #ਵਿੜਕਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕ ਘਰ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ  ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣ ੇਪਵਰ ਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਰਿੱ ਿੋ 

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

 

4 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤ ੇਵਨਰਵਵਘਨ ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ। 
 

6 ਅਿੱਜ ਔਿੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਇਿੱਕ ਵੀ ਰੁਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083420611690033/30834200

01690094/?type=3&theater 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ  ਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ   ਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 
ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਮੁਿੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083446421

687452/?type=3&theater 

3 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਡਾਕ ਰੀ ਅਮਲੇ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083443185021109/30834
42121687882/?type=3&theate 

4 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ  ਲ ੋਹਾ ਵ ਿੇ 
ਲੋੜ ੰੇੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083461238352637/30834587

11686223/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083420611690033/3083420001690094/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083420611690033/3083420001690094/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083446421687452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083446421687452/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083443185021109/3083442121687882/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083443185021109/3083442121687882/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083461238352637/3083458711686223/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083461238352637/3083458711686223/?type=3&theater


5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਪੰਡ ਅਲਾਹਦੀਨਪਰੁ ਵਵਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083466655018762/30834
65555018872/?type=3&theater 
 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਿਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083528291

679265/?type=3&theater 

7 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083549105010517/30835
48611677233/?type=3&theater 

8 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰ ਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 
ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ( ੀਡੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2842589069192386/?t=21 

9 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸੁਿੱਿਪਾਲ ਵਸੰਘ ਭੁਿੱਲਰ ਵਪੰਡ ਮਵਹਮੂਦਪੁਰ ਵਵਿੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085300
838168677/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248593168083247104 
 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ  ਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ   ਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 
ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਮੁਿੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248593657281654790 

3 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਡਾਕ ਰੀ ਅਮਲੇ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594009414488068 

4 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ  ਲ ੋਹਾ ਵ ਿੇ 
ਲੋੜ ੰੇੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594334473015297 

5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਪੰਡ ਅਲਾਹਦੀਨਪਰੁ ਵਵਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594774451355649 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਿਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248602191914356741 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083466655018762/3083465555018872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083466655018762/3083465555018872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083528291679265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3083528291679265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083549105010517/3083548611677233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3083549105010517/3083548611677233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2842589069192386/?t=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085300838168677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085300838168677/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248593168083247104
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248593657281654790
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594009414488068
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594334473015297
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248594774451355649
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248602191914356741


7 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248604881583091722 

8 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰ ਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 
ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ( ੀਡੀਓ ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248869906696646656 

9 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸੁਿੱਿਪਾਲ ਵਸੰਘ ਭੁਿੱਲਰ ਵਪੰਡ ਮਵਹਮੂਦਪੁਰ ਵਵਿੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248871446840889345 
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S.N. TEXT 

1 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ  ਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ   ਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ 
ਸੈਨੇ ਾਈਜ਼ ਮੁਿੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

3 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਨੇ ਡਾਕ ਰੀ ਅਮਲੇ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ ਾਫ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 

4 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ  ਲ ੋਹਾ ਵ ਿੇ 
ਲੋੜ ੰੇੰਦ ਪਵਰ ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵ ਿੱਚ ਪਹੰੁਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

5 ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਪੰਡ ਅਲਾਹਦੀਨਪਰੁ ਵਵਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ । 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵ ਿਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 

7 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵ ਧਾਇਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ ਿੇ ਲਗਾਏ 
ਗਏ “ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ” ਦਾ ਉਦਘਾ ਨ 

8 ਵਡਪ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਭਰ ਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਸ ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵ ਿੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ 
ਆ ੋਮੈਵ ਕ ਵਡਸਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ( ੀਡੀਓ ) 

9 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸੁਿੱਿਪਾਲ ਵਸੰਘ ਭੁਿੱਲਰ ਵਪੰਡ ਮਵਹਮੂਦਪੁਰ ਵਵਿੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ । 
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