
 

Date: 12-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 4281 

2 Total No. of samples sent 4281 

3 Total No. of patients tested positive till date 170 

4 Total No. of patients tested negative 3590 

5 Results Awaited 521 

6 No. of patients cured out of positive 23 

7 Active cases 135 

8 No. of Patients on oxygen support 02 

 No. of Patients in ICU 00 

9 Patients who are critical and on ventilator support 00 

10 Total Deaths reported 12 

 



 

Patients reported positive on 12.4.2020- 12 
 

District Number of cases Remarks 

Faridkot 01 Contact of positive patient 

Kapurthala 01 New case 

SAS Nagar 03 Contacts of Positive case. 

Jalandhar 07 5 Contacts of positive case. 1 

Tablighi Jamaat. 1 Severe 

Respiratory infection (SARI) 

 

On 12.4.2020: 
• Number of patients put on oxygen support-Nil 

• Number of patients admitted in ICU-Nil 

• Number of patients put on ventilator support-Nil 

• No. of patients cured-3 

• No. of deaths-Nil 

2. Confirmed Cases:- 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 53 5 2 

2. Jalandhar 22 3 1 

3. SBS Nagar 19 13 1 

4. Pathankot 16 0 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. Faridkot 03 0 0 

12. Sangrur 02 0 0 

13. FG Sahib 02 0 0 

14. Barnala 02 0 1 

15. Patiala 02 0 0 

16. Kapurthala 02 0 0 

17. Muktsar 01 0 0 

 Total 170 23 12 

 



 

 

3. Expansion of testing: 

There have been 17 hotspots identified in state where 2 or more than 2 confirmed cases of 

COVID-19 are found. Testing with RT-PCR and Rapid kits will be done extensively at 

these hotspots. The details of hot-spots is as follows: 

 

S. No. District Area Number of cases 

1 Amritsar Diamond Estate Colony 4 

2 Amritsar Udham Singh Nagar 3 

3 Hoshiarpur Village Moranwali 

Garhshankar 

5 

4 Jalandhar VPO Virk Patts Yadpur 

Distt. Phillaur 

4 

5 Jalandhar Nijatam Nagar 3 

6 Ludhiana Amarpura 3 

7 Mansa Budhlada 6 

8 Pathankot SUJANPUR 15 

9 Ropar Chatwali 3 

10 SAS Nagar Jawaharpur, Derabassi 34 

11 SAS Nagar Phase 3 A 2 

12 SAS Nagar Phase 5 2 

13 SAS Nagar phase -9 2 

14 SAS Nagar Phase/Sector 69 A 2 

15 SAS Nagar Sector-91 2 

16 SBS Nagar VPO PATHLAWA 12 

17 SBS Nagar VPO Sujjon 6 

  Grand Total 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

1. 11 NIHANGS, INCLUDING A WOMAN, ARRESTED FOR BRUTAL ATTACK ON POLICE 

TEAM ENFORCING CURFEW AND SOCIAL DISTANCING AT PATIALA VEGETABLE 

MARKET, ASI’S HAND GETS CUT IN SWORD ATTACK, 3 OTHER POLICEMEN & 1 

MANDI BOARD OFFICIAL INJURED. CAPT AMARINDER CONDEMNS ATTACK 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-condemns-attack-asks-dgp-enforce-

curfew-strictly-not-let-anyone-disturb-law 

2. ACS DEVELOPMENT REVIEWS WHEAT PROCUREMENT PREPAREDNESS PLAN TO 

ENSURE SEAMLESS PURCHASE AMID COVID-19    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/acs-development-reviews-wheat-procurement-

preparedness-plan-ensure-seamless-purchase-amid 

3. Punjab education minister Vijay Inder Singla informed that #PunjabCabinet under the 

chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh has decided to prepone summer 

vacations of both government and private schools in the state to cope up the study losses due to 

lockdown imposed to avert coronavirus. Cabinet Minister said that now the onemonth summer 

vacations will start from April 11 till May 10. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537354256560682&id=1412317599064359 

 

4. In line with the Central government’s Standard Operating Procedures (SOPs) for making transit 

arrangements for foreign national stranded in India, the Punjab Government has so far facilitated 

the return of 825 such persons, including NRIs, to their respective countries between March 31 

till April 9, 2020. 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/825/ 

 

5. || April 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 

the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by 

Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at Chandigarh.  

https://youtu.be/yblECkxSk8E 

 

6. Punjab Mandi Board has set up control room to ensure safe and smooth wheat procurement. You 

can also download the E-PMB app of Punjab Mandi Board to get dynamic info on procurement 

and he passes. The number assigned to each and every district to help and resolve any issue 

related to wheat procurement is as follows. Please share this information with maximum people. 

#PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538376093125165&id=1412317599064359 

7. Good News from SBS Nagar; Three More #COVID19 Positive get Cured after Tested -ve 

consecutively for 2nd time. They're undergoing treatment at isolation ward of District Hospital. 

Rest of 5 Patients would also be got tested after completion of their isolation.  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-condemns-attack-asks-dgp-enforce-curfew-strictly-not-let-anyone-disturb-law
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-condemns-attack-asks-dgp-enforce-curfew-strictly-not-let-anyone-disturb-law
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/acs-development-reviews-wheat-procurement-preparedness-plan-ensure-seamless-purchase-amid
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/acs-development-reviews-wheat-procurement-preparedness-plan-ensure-seamless-purchase-amid
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537354256560682&id=1412317599064359
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/825/
https://youtu.be/yblECkxSk8E
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538376093125165&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249231419601084416?s=19 

 

8. AMRITSAR  RURAL LAUNCHES  ‘MAIN HAAN VOLUNTEER’ CAMPAIGN PUNJAB 

POLICE CREATES CENTRAL FOOD POOLS TO ENSURE OPTIMUM COLLECTION & 

DISTRIBUTION  TO NEEDY  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/amritsar%C2%A0%C2%A0rural-       

launches%C2%A0%C2%A0%E2%80%98main-haan-volunteer%E2%80%99-

campaign 

9.  Punjab Police DSP Rupinder Kaur Sra distributing sanitary napkins to women in Ludhiana 

under the dedicated PadAGirl programme launched by Community Affair Divison (CAD) of 

Punjab Police in collaboration with NGOs 

 

    http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-dsp-rupinder-kaur-sra-distributing-sanitary-    

napkins-women-ludhiana-under 

 

10. De-addiction centres on wheels: Punjab launches unique project to help drug addicts. 

Outstanding job by Deputy Commissioner Kapurthala, Deepti Uppal and her team. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157771095512779&id=713682778 

 

11. Government Medical College Faridkot Lab starts testing. Starts today, no samples have 

been received so far. The Lab will work in two shifts, a minimum of 80 tests can be conducted in 

one day. One piece of medical equipment is awaited—then the capacity will increase further. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157771069497779&id=713682778 

 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249231419601084416?s=19
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/amritsar%C2%A0%C2%A0rural-launches%C2%A0%C2%A0%E2%80%98main-haan-volunteer%E2%80%99-campaign
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/amritsar%C2%A0%C2%A0rural-launches%C2%A0%C2%A0%E2%80%98main-haan-volunteer%E2%80%99-campaign
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/amritsar%C2%A0%C2%A0rural-launches%C2%A0%C2%A0%E2%80%98main-haan-volunteer%E2%80%99-campaign
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-dsp-rupinder-kaur-sra-distributing-sanitary-%20%20%20%20napkins-women-ludhiana-under
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-dsp-rupinder-kaur-sra-distributing-sanitary-%20%20%20%20napkins-women-ludhiana-under
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157771095512779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157771069497779&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 11/04/2020 to 2:00 PM 12/04/2020)  
 
FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 Punjab education minister Vijay Inder Singla informed that #PunjabCabinet under the 

chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh has decided to prepone summer 

vacations of both government and private schools in the state to cope up the study losses 

due to lockdown imposed to avert coronavirus. Cabinet Minister said that now the one-

month summer vacations will start from April 11 till May 10. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537354256560682&id=1412317599064359  

2 #ਵਿਸਾਖੀਘਰੇਮਨਾਉ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ! ਆਉ, ਵਭਆਵਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਈਏ 
ਆਉ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ! 
#VaisakhiAtHome A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! Let's defeat the deadly Pandemic, Let's 
celebrate  Vaisakhi at home! #CoronavirusOutbreak #Covid19 #Coronavirus 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537860539843387&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960309151093074&id=631211620669497  

3 || 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

|| April 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 

#CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at 

Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919559048491551&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919560601824729&id=631211620669497  

4 #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ #12ਨੱੁਕਵਤਆਾਂ ਦੀ ਸੂੰਕੇਤ ਭਾਸਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ੇਸਕਾਰੀ। 

Sign language presentation of #12tips to ensure safe wheat procurement amid 

#COVID_19 crisis 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538045119824929&id=1412317599064359  

5 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਤੋਂ ਅਲਗੱ ਰ ਪ੍ਨਗਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੇਕਲੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਲਾਈਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿੇ ਇੱਕ ਵਿੂੰਗ ਨ ੂੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ 

ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਾਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਬਸਤਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਲੋੜ੍ ਪ੍ੈਿ ਤੇ ਇਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿਿਾ ਕੇ 

18 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Departing from the routine duties, the Roop Nagar police has set an example by 

converting one of its wing in police lines into a hospital with requisite quarantine facilities to 

keep the spread of #CoronaVirus under check. At present there are 9 beds in the 

makeshift facility, which can be increased to 18, if need so arises. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538069193155855&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960581054399217&id=631211620669497  

6 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਵਟੂੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ 

(ਐਸਓਪ੍ੀਜ਼) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 9 

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਆਏ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਸਮੇਤ 825 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਿੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ।  

In line with the Central government’s Standard Operating Procedures (SOPs) for making 

transit arrangements for foreign national stranded in India, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government has so far facilitated the return of 825 such 

persons, including NRIs, to their respective countries between March 31 till April 9, 2020. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538066499822791&id=1412317599064359  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537354256560682&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537860539843387&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960309151093074&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919559048491551&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919560601824729&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538045119824929&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538069193155855&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960581054399217&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538066499822791&id=1412317599064359


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960578434399479&id=631211620669497  

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਲੈਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਈ-ਪ੍ੀਐਮਬੀ ਐਪ੍ ਿੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਲੲੀੀ ਿੱਖ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ੋ

Punjab Mandi Board has set up control room to ensure safe and smooth wheat 

procurement. You can also download the E-PMB app of Punjab Mandi Board to get 

dynamic info on procurement and he passes.  The number assigned to each and every 

district to help and resolve any issue related to wheat procurement is as follows. Please 

share this information with maximum people. #PunjabFightsCorona Daily Ajit JagBani 

Punjabi Tribune Rozana Spokesman 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538376093125165&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960903684366954&id=631211620669497  

8 "ਵਹੂੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪ੍ੁਰਬ ਦੀਆਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਿਾਈਆਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹ 

ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਦਹਾੜ੍ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਸ ਿਾਵਹਗੁਰ  ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰੀਏ।", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ  

"Greetings to all on the auspicious occasion of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's 

#PrakashPurab. Let us celebrate the day by praying for the good of humanity and seek 

Almighty's blessings to grant us strength & resilience to overcome the #Covid19 crisis", 

Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538421443120630&id=1412317599064359  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960944361029553&id=631211620669497  

9 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਿ ਨਾਲ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ 

ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਿੇ। 

Medical studies have established the fact that along with social distancing, wearing a 

mask can also reduce the spread of #CoronaVirus amongst people. Keeping in view the 

greater public interests, everyone must wear a mask while going to a public place. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538474903115284&id=1412317599064359 
 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960990974358225&id=631211620669497  

10 ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਖੁਸਖਬਰੀ; ਵਤੂੰਨ ਹੋਰ #ਕੋਵਿਡ190 ਲੲੀੀ ਪ੍ੌਜੇਵਟਿ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ 

ਲਗਾਤਾਰ ਦ ਜੀ ਿਾਰ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਵਜ਼ਲਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਿਾਰਡ ਵਿਚ ਉਨਹਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਸੀ।  

ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

Good News from SBS Nagar; Three More #COVID19 Positive get Cured after Tested -ve 

consecutively for 2nd time. They were undergoing treatment at isolation ward of District 

Hospital. Rest of 5 Patients would also be got tested after completion of their isolation. 

#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538529526443155&id=1412317599064359  

11 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਵਹਲੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਪ੍ੌਜਵਟਿ ਮਰੀਜ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਵਹਲੀ ਟੈਸਟ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਿ 

ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ੁਿੇ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਿਗੇ। ਵਤੂੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰ  ਗਵੋਬੂੰਦ ਵਸੂੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਤੂੰਨਾਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸਵਥਰ ਹੈ। 

First report of the #COVID__19 patient, who was the 1st patient of #COVID__19 in 
Faridkot district, is negative. Samples will now be sent to Pune for examination. 3 patients are 
being treated at Guru Gobind Singh Medical College, Fardikot and all of them are in stable 
condition. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538556203107154&id=1412317599064359  

12 ਲੈ: ਜਨਰਲ ਟੀ ਐਸ ਸੇਰਵਗੱਲ ਪ੍ੀਿੀਐਸਐਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਅਵਹਮ ਭੁਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹ ੇਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ 

ਅਗਾਮੀ ਕਿਕ ਦੇ ਮੂੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਿੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ 

ਜੋੜ੍ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960578434399479&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538376093125165&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960903684366954&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538421443120630&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960944361029553&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538474903115284&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=960990974358225&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538529526443155&id=1412317599064359
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid__19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid__19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0ZZ2Kt9AJ7bjj2AfDdLTebUUUJdDS6GQn1k279JsmbhttpR3h7DFZoWfGnx5gWsh9iR4Z-kSBA8yDYp93acI0Hk8gNQYwRsb-OwmsALAwHDLrRrwqrmjJ-ma8Y_ntcMTiVl99obiLrRKeOxwM5rtd6cpsUtIR8G3vAG3nhFUKN48fbpuC9jPqUrzZ1UHwbYbhGVF3TKi3plvK1bZ-wF8a6cXTmFfekn74ImP4l6xr1sEFUso5BOvADeg2lgLC0s6gbDtpLqBg7i102eCSE_X_IV0M1SXMk1h08cYILkTIafx8QCpjixV6ETLebXKOBSzke0Z1MZIStAz6rwon6-d0urL&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538556203107154&id=1412317599064359


Lt Gen TS Shergill PVSM, Senior Vice Chairman GOG and Chief Advisor to Chief 

Minister Punjab said that the Guardians of Governance (GoGs) are playing an 

important role in the war against #COVID_19. He said that during the ensuing wheat 
procurement and other relief work, the GoGs would render their full support to the 
administration. 
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/222321612515429/ 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1570398109784271/ 

 
TWITTER 
 

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

1 #VaisakhiAtHome A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! Let's defeat the deadly Pandemic, Let's 
celebrate  Vaisakhi at home! #CoronavirusOutbreak #Covid19 #Coronavirus  
https://t.co/wKgKiRERpq  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1248907000349483009?s=19  

2 Departing from routine duties, Roop Nagar Police @ppsmcellrupnag1 has set an example by 
converting one of its wing in police lines into a hospital with requisite quarantine facilities to keep 
spread of #coronavirus under check. 
 https://t.co/DWLeoFM61J  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248956218862780417?s=19  

3 In line with Central Govt’s Standard Operating Procedures, for making transit arrangements for 
foreign national stranded in India, Punjab Govt has so far facilitated return of 825 such persons, 
including NRIs, to their respective countries between Mar 31 till Apr 9, 2020.  
https://t.co/vV43jjRzby  
https://twitter.com/CMOPb/status/1248956509863567363?s=19  

4 |April 11, 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 Rahul 
Gupta, member of State Control Room set up at Chandigarh  
https://t.co/XQxcstbf27  

5 Sign language presentation of #12tips to ensure safe wheat procurement amid #COVID_19 crisis 
#PunjabFightsCorona  
 https://t.co/c1utKPQF7z  

6 Punjab Mandi Board has set up control room to ensure safe & smooth #WheatProcurement. The 
number assigned to each & every district to help and resolve any issue related to procurement is 
as follows: #PunjabFightsCorona   
https://t.co/ftKoYOvuhB  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249161616052150272?s=19  

7 "Greetings to all on auspicious occasion of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's #PrakashPurab. Let us 
celebrate the day by praying for good of humanity & seek Almighty's blessings to grant us strength 
& resilience to overcome #Covid19 crisis", @capt_amarinder singh, Chief Minister Punjab 
 https://t.co/tcmdiiCdal  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249188944580878345?s=19  

8 Medical studies have established the fact that along with social distancing, wearing a mask can 
also reduce the spread of #CoronaVirus amongst people. Keeping in view the greater public 
interests, everyone must wear a mask while going to a public place. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/3hhEXjrkXP  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249209577838608384?s=19  

9 RT DGP Punjab In an unfortunate incident today morning, a group of Nihangs injured a few Police 
officers and a Mandi Board official at Sabzi Mandi, Patiala. ASI Harjeet Singh whose hand got cut-
off has reached PGI Chandigarh. 

https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDoy5dVKfLfc-sIrKgBi4x9SnzOX6tIdCCJsdRis9BXlvwsVOIVEhf7UsjEm28dsDW-cFgSnkmVZsV4jfHolE4vP7RFYIg2QrEu8KpizTt0U4nC1A7xM0eCPOJIJzmCnuCD85WlJchw1NZwR7dudVbOW8VNRVjigI7czw3WTJf_EN1CmplpyU5hMxUvK7hnXHX_V2sWNttVi3MOs1I4iEZsk7u7opqSw9ZHvGV7fJZLjI91i-jTapKLP5lRCY0Cgn40kr2fegZmwtdCM-P6boO9Bfukr2LlibnqHgweBIjNkgW6YDq5eaPvPcZZGWfWC6Ud6RnS2cpC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDoy5dVKfLfc-sIrKgBi4x9SnzOX6tIdCCJsdRis9BXlvwsVOIVEhf7UsjEm28dsDW-cFgSnkmVZsV4jfHolE4vP7RFYIg2QrEu8KpizTt0U4nC1A7xM0eCPOJIJzmCnuCD85WlJchw1NZwR7dudVbOW8VNRVjigI7czw3WTJf_EN1CmplpyU5hMxUvK7hnXHX_V2sWNttVi3MOs1I4iEZsk7u7opqSw9ZHvGV7fJZLjI91i-jTapKLP5lRCY0Cgn40kr2fegZmwtdCM-P6boO9Bfukr2LlibnqHgweBIjNkgW6YDq5eaPvPcZZGWfWC6Ud6RnS2cpC&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/222321612515429/
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1570398109784271/
https://t.co/wKgKiRERpq
https://twitter.com/CMOPb/status/1248907000349483009?s=19
https://t.co/DWLeoFM61J
https://twitter.com/CMOPb/status/1248956218862780417?s=19
https://t.co/vV43jjRzby
https://twitter.com/CMOPb/status/1248956509863567363?s=19
https://t.co/XQxcstbf27
https://t.co/c1utKPQF7z
https://t.co/ftKoYOvuhB
https://twitter.com/CMOPb/status/1249161616052150272?s=19
https://t.co/tcmdiiCdal
https://twitter.com/CMOPb/status/1249188944580878345?s=19
https://t.co/3hhEXjrkXP
https://twitter.com/CMOPb/status/1249209577838608384?s=19


https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/1249188535393017858?s=19  

10 RT DGP Punjab Grateful to PGI for full support. Director PGI tells me that surgery has already 
started by 2 senior surgeons who will do their best. All of us praying to Waheguru for his full 
recovery! 
https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/1249195358892294147?s=19  

11 Good News from SBS Nagar; Three More #COVID19 Positive get Cured after Tested -ve 
consecutively for 2nd time. They're undergoing treatment at isolation ward of District Hospital. 
Rest of 5 Patients would also be got tested after completion of their isolation. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249231419601084416?s=19  

12 1st report of the #COVID__19 patient, who was the 1st patient of #COVID__19  in Faridkot district, 
is  negative.  Samples will now be sent to Pune for examination. 3 patients are being treated at 
Guru Gobind Singh Medical College, Fardikot and all of them are in stable condition.  
https://t.co/SLrBzOgoGf  

13 Lt Gen TS Shergill PVSM, Senior Vice Chairman GOG & Chief Advisor to Chief Minister 
@capt_amarinder Singh said that GoGs are playing important role in war against 
#COVID_19. During ensuing #WheatProcurement & other relief works, GoGs would 
render full support to administration. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249254731844739072 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਦੋਿਾਾਂ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ 

ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਹੁਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਿਗੀਆਾਂ ਤੇ 

10 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਗੀਆਾਂ। 

Punjab education minister Vijay Inder Singla informed that #PunjabCabinet under the 

chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh has decided to prepone summer 

vacations of both government and private schools in the state to cope up the study losses 

due to lockdown imposed to avert coronavirus. Cabinet Minister said that now the one-

month summer vacations will start from April 11 till May 10. 
 
https://www.instagram.com/p/B-3fe5Bphf6/?igshid=zrpwao0rg976  

2 #ਵਿਸਾਖੀਘਰੇਮਨਾਉ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ! ਆਉ, ਵਭਆਵਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਈਏ 
ਆਉ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ! 
#VaisakhiAtHome A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! Let's defeat the deadly Pandemic, 
Let's celebrate  Vaisakhi at home! #CoronavirusOutbreak #Covid19 #Coronavirus 

https://www.instagram.com/p/B-3fjWHp3pd/?igshid=ymuy7hfx1xzc  
https://www.instagram.com/p/B-3gDLchjpO/?igshid=1hjy0n8tvnik3  

3 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਡਊਟੀ ਤੋਂ ਅਲਗੱ ਰ ਪ੍ਨਗਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੇਕਲੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਾਂ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਲਾਈਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿੇ ਇੱਕ ਵਿੂੰਗ ਨ ੂੰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ 

ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕ ੇਇੱਕ ਵਮਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਾਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਬਸਤਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਲੋੜ੍ ਪ੍ੈਿ ਤੇ ਇਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿਿਾ ਕੇ 

18 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Departing from the routine duties, the Roop Nagar police has set an example by 

converting one of its wing in police lines into a hospital with requisite quarantine facilities to 

keep the spread of #CoronaVirus under check. At present there are 9 beds in the 

makeshift facility, which can be increased to 18, if need so arises. 
https://www.instagram.com/p/B-3fns4JHMU/?igshid=11jw0tk664n29  

https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/1249188535393017858?s=19
https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/1249195358892294147?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249231419601084416?s=19
https://t.co/SLrBzOgoGf
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249254731844739072
https://www.instagram.com/p/B-3fe5Bphf6/?igshid=zrpwao0rg976
https://www.instagram.com/p/B-3fjWHp3pd/?igshid=ymuy7hfx1xzc
https://www.instagram.com/p/B-3gDLchjpO/?igshid=1hjy0n8tvnik3
https://www.instagram.com/p/B-3fns4JHMU/?igshid=11jw0tk664n29


4 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕਰਵਦਆਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪ੍ਰੇਵਟੂੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ 

(ਐਸਓਪ੍ੀਜ਼) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕਪੈ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 9 

ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਆਏ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਸਮੇਤ 825 ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਿੇ ਮੁਲਕਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

In line with the Central government’s Standard Operating Procedures (SOPs) for making 

transit arrangements for foreign national stranded in India, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government has so far facilitated the return of 825 such 

persons, including NRIs, to their respective countries between March 31 till April 9, 2020. 
https://www.instagram.com/p/B-3fs_VJbox/?igshid=1tpvm8nufjk6r  
https://www.instagram.com/p/B-3gG1yh-7C/?igshid=1xk50ix4kl8dq  

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਾਸ ਲੈਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਈ-ਪ੍ੀਐਮਬੀ ਐਪ੍ ਿੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਲੲੀੀ ਿੱਖ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ। 

Punjab Mandi Board has set up control room to ensure safe and smooth wheat 

procurement. You can also download the E-PMB app of Punjab Mandi Board to get 

dynamic info on procurement and he passes.  The number assigned to each and every 

district to help and resolve any issue related to wheat procurement is as follows. Please 

share this information with maximum people. 
#PunjabFightsCorona Daily Ajit JagBani Punjabi Tribune Rozana Spokesman 
https://www.instagram.com/p/B-3fxtVJLIF/?igshid=brmy2i70z8rl  

6 "ਵਹੂੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪ੍ੁਰਬ ਦੀਆਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਿਾਈਆਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹ 

ਪ੍ਰਕਾਸ ਵਦਹਾੜ੍ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਸਮੱੁਚੀ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਉਸ ਿਾਵਹਗੁਰ  ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ 

ਕਰੀਏ।", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

"Greetings to all on the auspicious occasion of Sri Guru Tegh Bahadur Ji's 

#PrakashPurab. Let us celebrate the day by praying for the good of humanity and seek 

Almighty's blessings to grant us strength & resilience to overcome the #Covid19 crisis", 

Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 
https://www.instagram.com/p/B-3f1sop2vF/?igshid=1d9c8sz4sosle  
https://www.instagram.com/p/B-3gJqihzeG/?igshid=6s1o7n14gonm  

7 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਿ ਨਾਲ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ 

ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਿੇ। 

Medical studies have established the fact that along with social distancing, wearing a 

mask can also reduce the spread of #CoronaVirus amongst people. Keeping in view the 

greater public interests, everyone must wear a mask while going to a public place. 
https://www.instagram.com/p/B-3qDabJxkg/?igshid=140qa4tkcvj8e  
https://www.instagram.com/p/B-3p0qqhCoC/?igshid=kfa2d6rg9hna  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 

|| April 11, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 

and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 

#CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at 

Chandigarh. 
https://youtu.be/yblECkxSk8E  

 

https://www.instagram.com/p/B-3fs_VJbox/?igshid=1tpvm8nufjk6r
https://www.instagram.com/p/B-3gG1yh-7C/?igshid=1xk50ix4kl8dq
https://www.instagram.com/p/B-3fxtVJLIF/?igshid=brmy2i70z8rl
https://www.instagram.com/p/B-3f1sop2vF/?igshid=1d9c8sz4sosle
https://www.instagram.com/p/B-3gJqihzeG/?igshid=6s1o7n14gonm
https://www.instagram.com/p/B-3qDabJxkg/?igshid=140qa4tkcvj8e
https://www.instagram.com/p/B-3p0qqhCoC/?igshid=kfa2d6rg9hna
https://youtu.be/yblECkxSk8E


Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਵਲਸ ਨੇ ਸ ਬੇ ‘ਚੋਂ 825 ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਪਸ ਭਜੇਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਸਹ ਲਤ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/for-2/ 
Return of 825 foreign nationals stranded in Punjab facilitated so far by the Punjab 
Government/Police 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/825/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋਕ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਲਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.162056631927015/162056055260406/?type=3&
theater 

2 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਟੀਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.162055551927123/162055321927146/?type=3&
theater 

3 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਕਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ  
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162054975260514/?type=3&th
eater 

4 ਦਾਣਾ ਮੂੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਟਰਾਲੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੇ ਕ ਪਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162054821927196?__tn__=-R 

5 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਛੇਤੀ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ -ਵਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੂੰਟਰੋਲਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162054715260540?__tn__=-R 

6 ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162054551927223?__tn__=-R 

8 ਲੋਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਤ ੇਸਪਰੇਅ ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਸਨਮਾਵਨਤ(Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162090301923648?__tn__=-R 

9 ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਪਰਅੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ(Video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=522449481786982 

10 ਸਰੀ ਵਹਮਾਾਂਸ  ਅਗਰਿਾਲ ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਅੂੰਵਮਰਤਸਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਿ ਿਾਲੇ ਸਰਿੇ ਸਬੂੰਿੀ 

ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ੀ ਪ੍ੀ ਟੀ ਵਕੱਟਾਾਂ, ਗਲਿਜੱ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਸਮਾਨ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ ਸਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਵਮੱਤਲ ਤੇ ਹੋਰ।(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=2724149911017348 

11 ਸਰੀ ਵਹਮਾਂਸ਼  ਅਗਰਿਾਲ ਿਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਵਪਤ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵਿਚ 
ਬੈਠ ਕ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖਦੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਦੁਿੱ ਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਦ ੇਹੋਏ(video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=667378757368429 

12 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ।(Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963045269707?__tn__=-R 

13  ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਪੋਸੀ ‘ਚ ਗੁੂੰਜੀਆ ਂਵਕਲਕਾਰੀਆਂ  
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/162090301923648?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=522449481786982
https://www.facebook.com/watch/?v=2724149911017348
https://www.facebook.com/watch/?v=667378757368429
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963045269707?__tn__=-R


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

14 ਵਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਵ ਿੱਲੀਆ ਂਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ / ਜੀਓ ਸਵਿਚ ਵਿਚ ਸਪਾਰਵਕੂੰਗ ਜਾਂ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਾਰਵਕੂੰਗ ਦੀ ਸ ਚਨਾ 
ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦ ੇਿੇਰਿਾ ਸਮੇਤ ਤੁਰੂੰਤ ਕੂੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਰ 9646106835 / 9646106836 'ਤੇ ਿਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜ ੋ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161965358602809?__tn__=-R 

15 ਵਬਆਸ ਪੁਵਲਸ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਵਿਖ ੇਵਬਨਾ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਤ ੇਸਖਤੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162259591906719?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

4 ਰਾਿੀ ਕਾ ਬਾਗ ਇਲਾਕ ੇਵਿਚ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਨੋਟਾਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪ੍ਾ ਕੇ 

ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਦੇ ਸਰੀ ਪ੍ਿਨ ਦਰ ਾਵਿੜ੍। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249007838724145152 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਿਦੇ ਡਾ. ਵਹਮਾਸ ੂੰ ਅਗਰਿਾਲ ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249007327589490688 

6 ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਵਿਖੇ ਟੀਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਾਨ ਸੌਂਪ੍ਦੇ ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਵਹਮਾਸ ੂੰ ਅਗਰਿਾਲ। ਨਾਲ ਹਨ ਸਰੀਮਤੀ ਕੋਮਲ ਵਮੱਤਲ 

ਤੇ ਹੋਰ। 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249006733705351169 

7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋਕ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਲਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ (Video) 

https://www.facebook.com/113413083458037/posts/162056631927015/ 

14 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ।(Photo) 

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

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਉਤ ੇਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕਣਕ ਅਤ ੇਦਾਲਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਛੇਤੀ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ -ਵਜਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੂੰਟਰੋਲਰ 

3 ਦਾਣਾ ਮੂੰਡੀਆ ਂ'ਚ ਟਰਾਲੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੇ ਕ ਪਨ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਵਕਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਕਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ  

5 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਟੀਮਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ 

6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋਕ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਲਾ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/161963121936366?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/161965358602809?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162259591906719?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249007838724145152
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249007327589490688
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249006733705351169
https://www.facebook.com/113413083458037/posts/162056631927015/
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1248859431829262336


1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਤੋ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/919560605158062/?vh=e&d=n 

2 ਕਣਕ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਵਜਲਹੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449062379218123/?d=n 

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਿੱਲੋਂ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ੱਿਰ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾੲਜ਼ੇਸਨ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਹਰ ਵਿਚ ਫੌਵਗੂੰਗ ਿੀ ਸੁਰ । 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449075922550102/?d=n 

4 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449104992547195/?d=n 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449112199213141/?d=n 

6 ਮਵਹਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ ) 'ਚ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449125952545099/?d=n 

7 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ ਿਿੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦ ੇ825 ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ 
ਸਹ ਲਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449167135874314/?d=n 

8 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449355292522165/?d=n 

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449364935854534/?d=n 

10 ਵਹੂੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਰੀ ਗਰੁ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪ੍ਰੁਬ ਦੀਆਾਂ ਸਾਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਿਾਈਆਾਂ। (Video) 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449366465854381/?d=n 

11 ਪੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲਮਵਟਡ ਿਿੱਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ ( ਐੱਫ ਐੱਮ ਅਤੇ ਆਲ ਇੂੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਜਲੂੰ ਧਰ) ਰਾਹੀਂ 
ਇਕ ਪਰਚਾਰ  ਮੁਵਹੂੰਮ  ਸੁਰ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449384912519203/?d=n 

12 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਿ ਨਾਲ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ 

ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਿੇ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449405225850505/?d=n 

13 ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱਸ ਸ਼ੇਰਵਗਲ ਿਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (Press Note ) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449418762515818/?d=n 

14 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449425349181826/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #Tips on safe and smooth #WheatProcurement starting from April 15. Please read and share it 
with other farmers. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248985176681533443?s=12 

https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/919560605158062/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449062379218123/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449075922550102/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449104992547195/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449112199213141/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449125952545099/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449167135874314/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449355292522165/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449364935854534/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449366465854381/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449384912519203/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449405225850505/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449418762515818/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449425349181826/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1248985176681533443?s=12


2 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249198925317373953?s=12 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ ਿਿੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦ ੇ825 ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ 
ਸਹ ਲਤ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249199240548700163?s=12 

4 Medical studies have established the fact that along with social distancing, wearing a mask can 
also reduce the spread of #CoronaVirus amongst people. Keeping in view the greater public 
interests, everyone must wear a mask while going to a public place. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249212950608515072?s=12 

5 ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱਸ ਸੇਰਵਗਲ ਿਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249221385886429185?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਵਜਲਹੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ 

2 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਿੱਲੋਂ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ੱਿਰ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾੲਜ਼ੇਸਨ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਹਰ ਵਿਚ ਫੌਵਗੂੰਗ ਿੀ ਸੁਰ । 

3 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 

5 ਮਵਹਲ ਕਲਾਂ (ਬਰਨਾਲਾ ) 'ਚ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

6 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਪੁਲੀਸ ਿਿੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਵਹੂੰਦ ੇ825 ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਵਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ 
ਸਹ ਲਤ 

7 ਅਿੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

8 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ 

ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

9 ਪੂੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵਲਮਵਟਡ ਿਿੱਲੋਂ  ਰੇਡੀਓ ( ਐੱਫ ਐੱਮ ਅਤੇ ਆਲ ਇੂੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਜਲੂੰ ਧਰ) ਰਾਹੀਂ 
ਇਕ ਪਰਚਾਰ  ਮੁਵਹੂੰਮ  ਸੁਰ  

10 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪ੍ਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਿ ਨਾਲ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ 

ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਿੇ। 

11 ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱਸ ਸ਼ੇਰਵਗਲ ਿਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ (Press Note ) 

12 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

13 #Tips on safe and smooth #WheatProcurement starting from April 15. Please read and share it 
with other farmers. 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249198925317373953?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249199240548700163?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249212950608515072?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249221385886429185?s=12


S.N. Post with link 

1 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ - 
ਡੀ.ਸੀ. 
ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਿਲੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661469644396113/?app=fbl 
  

2 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪਰੁ ਦੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚੀ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੂੰਭਾਵਲਆ ਮਰੋਚਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661471384395939/?app=fbl 
  

 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਵਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸਮ ਹ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਆਪਸ ਵਿਚ 02 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੱਖਣ ਦ ੇਵਦਿੱਤ ੇਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662115517664859/?app=fbl 
 

4 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662132994329778/?app=fbl 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਓਨਾ ਵਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗਾ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਚਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨ ੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਲਆਿੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰ ਰਹ,ੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ।ੋ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662133644329713/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ - ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰੁਿੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਿਲੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਘਾ 
  

 

2 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਦ ੇਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪਰੁ ਦੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚੀ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰਾਸਨ 
ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੂੰਭਾਵਲਆ ਮੋਰਚਾ 
 

4 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਓਨਾ ਵਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗਾ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਚਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨ ੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਲਆਿੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰ ਰਹ,ੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ।ੋ 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਦ ੇਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪਰੁ ਦੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਹੁੂੰਚੀ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਿੱਕ ਰਾਸਨ 
ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੂੰਭਾਵਲਆ ਮੋਰਚਾ 
 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/661469644396113/?app=fbl


2 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ - ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰੁਿੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਿਲੋਂ ਵਨਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭ ਵਮਕਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਘਾ 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਵਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸਮ ਹ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਆਪਸ ਵਿਚ 02 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕ ੇਰਿੱਖਣ ਦ ੇਵਦਿੱਤ ੇਹੁਕਮ 

 

4 ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਉੱਪ੍ਰ ਮਾਸਕ, ਹੱਥਾਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜ੍ੀ 

ਿਾਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਿਵਗਹਲੀ ਿਰਤ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ  ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਲੈਿ। 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੁਰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਾਬੂੰਿੀਆਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਓਨਾ ਵਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗਾ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਚਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨ ੂੰ ਖੁਦ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਲਆਿੇਗਾ। 

ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰ ਰਹ,ੋ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹ।ੋ 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਹਮ ਭੁਵਮਕਾ ਟੀਐਸ ਸੇਰਵਗਿੱਲ     ਕਣਕ ਦੇ 
ਮੂੰਡੀਕਰਨ ਅਤ ੇਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦਾ ਹਿੋੇਗਾ ਸਵਹਯੋਗ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260559577571447/ 

2 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260592764234795/ 

3 ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ ਵਿਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ : ਡੀ.ਸੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260646160896122/ 

4 || 11 ਅਪਰੈਲ, 2020 || ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/919560618491394/ 

5 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤ ੇਸੂੰਭਾਲ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260709740889764/ 

6 ਵਜਲਹ ਾ ਲੋਕ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਵਠੂੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਾਏ ਿੱਟਸਐਪ੍ ਗਰੁੱਪ੍ ਸਬੂੰਿੀ। 
https://www.fac ebook.com/1720145634946180/posts/2260774480883290/ 

7 ਕਰੇਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ੇਸਾਰੇ 103 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260797967547608/ 

8 ਵਬਜਲੀ ਵਨਗਮ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਟਸਅਿੱਪ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261085594185512/ 

9 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261105397516865/ 

10 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਵਜ਼ਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261116877515717/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260559577571447/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260592764234795/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260646160896122/
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/919560618491394/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260709740889764/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260774480883290/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2260797967547608/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A8%9C%E0%A8%B2%E0%A9%80_%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%97%E0%A8%AE_%E0%A8%B5%E0%A9%B1%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%B5%E0%A8%9F%E0%A8%B8%E0%A8%85%E0%A9%B1%E0%A8%AA_%E0%A8%A8%E0%A9%B0%E0%A8%AC%E0%A8%B0_%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA8v2po4nxn_eJJAXirVxm3PCszOYj_H7aiNc_FsEfEbyuwcYxb6pL9J2YxIO5sdCBP_1QamJvrzTJySPiq9t0ahzx4OgUCEBCTrVtT-KmqjuFOYs2qcYxyGPz4G8Md94qDX_5CxoP9ZCA_Tp_gJFs8yWkkWNGjw8BnTmzY-EB1mORMXsidU7ZgBrp2tkmqdRfL09AClWGvigg-jLHTUVvaoHN0tPkZw3C9ou7lXQ3oppCmNxfNrJJdR2nqquuJuSh3RPKj1Ed_sT1fztzj_jHU2bOiDQd9E7Ih59TYbojJmATpBM49Co69VCMH8mawu71UCB5DPQTWzKdAOZsxMV4KediU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261085594185512/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261105397516865/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A9%B1%E0%A8%9A%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A9%9B%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A8%BE_%E0%A8%AC%E0%A8%BE%E0%A8%B2_%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%86_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%97_%E0%A8%B8%E0%A8%B0%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A8%AE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA86Y8kHLJ21AyBb4Oti1cxAvRTFFT1bH8j_TkiXam3grpacTLlD59sw3NgmJWRGCb-Fvm7mlByJmaUVe9QulWpFry1SKlufVdlNfq7kuVe8jDon_2fxdIfpBV63Lm8RdqM62IZo5mNnjdez_0lCV4vxcZraSw6C4Vx01vzrVKbJ_E85i2T8xS7pXwMz_1iBw-FIIYTRZefHULvkNcw4FKO01AaDrBStgBdDAXgXB3sahl2cJXb3iMBBKGsy2qrdS3_Y1eejsPFcncIQ9sQjCQk51VNWWP0oAFqE-6yfpJxezkqi90r7kkD4QsV01BklzPk8SUoEaLvtYech2nA3PgS&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261116877515717/


11 ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਬਰ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261182504175821/ 

12 ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ, ਮ ੂੰ ਹ  ਿੱਕ ਕ ੇਰਿੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261218167505588/  

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਕਰੇਏਵਟਿ : ਚੂੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਵਜਲਹਾ ਬਵਠੂੰਡਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ 103 ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਈ ਨੇਗੈਵਟਿ। 

ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਟਵਲਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਹ ੋ

 

2 ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਵਜਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ  

3  

 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਿਿੱਲੋਂ ਵਪੂੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕਿੱਟਾਂ, 72 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਤੇ 200 ਮਾਸਕ ਵਦਿੱਤ ੇਗਏ 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਵਮੂੰਦਰ ਕੌਰ ਤ ੇਸਰਪੂੰਚ ਜਗਦੀਪ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਵਪੂੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹਰਕੇ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰ ਰੀ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465637347990/  

2 ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕ ੇਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਦਿੱਸੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਵਤ ਜ਼ਰ ਰੀ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465574014663/ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜਿੱਜ ਵਨਰਭਓ ਵਸੂੰਘ ਵਗਿੱਲ ਤੇ 06 ਹੋਰ ਜਿੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਮਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਵਡਊਟੀ 
ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨ ੂੰ  ਵਦਿੱਤਾ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੋਰਟ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਮਲੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂੰਮ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465487348005/ 

4 ਵਕਸਾਨ ਮੂੰਡੀਆ ਂਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆ ਂਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ : ਡਾ: ਸੂੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਆੜਹਤੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕ ਿੀ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465397348014/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261182504175821/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261218167505588/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465637347990/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465574014663/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465487348005/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600465397348014/


5 April 11, 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 Rahul Gupta, member of State Control Room set up at Chandigarh 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/919560611824728/ 

6 ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ! 
ਆਉ, ਵਭਆਵਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਹਰਾਈਏ 

ਆਉ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰ ਹੀ ਮਨਾਈਏ! 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600386017355952/ 

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਮੂੰਤਰੀ ਮੂੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਦੋਿਾਾਂ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਰਮੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੂੰ 

ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਕੈਵਬਨੇਟ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਹੁਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਾਂ ਛੱੁਟੀਆਾਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋਿਗੀਆਾਂ ਤੇ 

10 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਗੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/600386637355890/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

5 Sign language presentation of #12tips to ensure safe wheat procurement amid 
#COVID_19 crisis 
#PunjabFightsCorona  
@thetribunechd @HTPunjab @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman 
@PIBChandigarh @News18Punjab @ZeePunjabHH 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248998909428387843 

6 April 11, 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 Rahul Gupta, member of State Control Room set up at Chandigarh 

7 #VaisakhiAtHome 
 
A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! 
 
Let's defeat the deadly Pandemic, Let's celebrate  Vaisakhi at home!  
 
#CoronavirusOutbreak #Covid19 #Coronavirus 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜਿੱਜ ਵਨਰਭਓ ਵਸੂੰਘ ਵਗਿੱਲ ਤੇ 06 ਹੋਰ ਜਿੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਮਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਵਡਊਟੀ 
ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨ ੂੰ  ਵਦਿੱਤਾ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੋਰਟ ਕੂੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਮਲੇ ਵਿਿੱਚੋਂ ਿੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂੰਮ 

2 ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕ ੇਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਦਿੱਸੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਵਤ ਜ਼ਰ ਰੀ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
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ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

 

3 ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਿਿੱਲੋਂ ਵਪੂੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ 10 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕਿੱਟਾਂ, 72 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 
ਤੇ 200 ਮਾਸਕ ਵਦਿੱਤ ੇਗਏ 

ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਵਮੂੰਦਰ ਕੌਰ ਤ ੇਸਰਪੂੰਚ ਜਗਦੀਪ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਵਪੂੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਗਰ ਕ 

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਹਰਕੇ ਿਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰ ਰੀ 
 

4 ਵਕਸਾਨ ਮੂੰਡੀਆ ਂਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣੀਆ ਂਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ : ਡਾ: ਸੂੰਜੀਿ ਕੁਮਾਰ 

ਆੜਹਤੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕ ਿੀ ਕਰਨ 

 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  

•ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ  ਿਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਪੇਅਰ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ,ਵਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਖੋਲਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ  
•ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਕੁਾਨਾਂ  ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
•ਵਕਸਾਨਾਂ ਤ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਵਦਿੱਤ ੇਆਦੇਸ਼ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531843167078655/?d=n 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ,ਤੁਲਾਈ ਅਤ ੇਵਿਕਰੀ ਆਵਦ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
 

•ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਤੋਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਆਵਦ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼  
 

•ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੋਿਗੇੀ  
 

•ਮੂੰਡੀਆਂ ,ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਵਬਨ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼  
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531719337091038/?d=n 
 

3 ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਤਆਰ ਬਰ ਵਤਆਰ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਫਰੀਦਕਟੋ  
ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੂੰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੂੰਗ 
ਵਿਿੱਚ ਵਨਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਵਹਮ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ  
ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਵਕਿੱਟਾਂ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531709830425322/?d=n 
 

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਮੁਿੱ ਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਪਰਬੂੰਧ ਮੁਕੂੰਮਲ - ਮੁਿੱ ਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531843167078655/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531719337091038/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531709830425322/?d=n


 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531717480424557/?d=n 
 

6 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ  
 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532489830347322/?d=n&substory_inde
x=0 
 

7 ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ ਮ ੂੰ ਹ  ਿੱਕ  ਕੇ  ਰਿੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ  
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532491680347137/?d=n&substory_inde
x=0 
 

8  

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤਗੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਿਧਾਈਆ ਂ 
 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532490930347212/?d=n&substory_inde
x=0 
 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 •ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ  ਿਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਪੇਅਰ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ,ਵਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਖੋਲਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ  
•ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਕੁਾਨਾਂ  ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
•ਵਕਸਾਨਾਂ ਤ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਵਦਿੱਤ ੇਆਦੇਸ਼ 

 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248981868164218880?s=19 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ,ਤੁਲਾਈ ਅਤ ੇਵਿਕਰੀ ਆਵਦ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
 

•ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਤੋਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਆਵਦ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼  
 

•ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੋਿਗੇੀ  
 

•ਮੂੰਡੀਆਂ ,ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਵਬਨ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248901991385804801?s=19 
 

3 ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਤਆਰ ਬਰ ਵਤਆਰ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਫਰੀਦਕਟੋ  
ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੂੰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੂੰਗ 
ਵਿਿੱਚ ਵਨਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਵਹਮ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2531717480424557/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532489830347322/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532489830347322/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532491680347137/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532491680347137/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532490930347212/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532490930347212/?d=n&substory_index=0
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248981868164218880?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248901991385804801?s=19


ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਵਕਿੱਟਾਂ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248895954243076096?s=19 
 

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਮੁਿੱ ਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਪਰਬੂੰਧ ਮੁਕੂੰਮਲ - ਮੁਿੱ ਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248893633203286016?s=19 
 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ-ਡਾ.ਰਵਜੂੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

 
 

51 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ,1 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248948032978092034?s=19 

6 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249237134675808256?s=19 
 

7  

ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ ਮ ੂੰ ਹ  ਿੱਕ  ਕੇ  ਰਿੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249242715696422912?s=19 

8  

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤਗੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਿਧਾਈਆ ਂ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249243524710543360?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

•ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ  ਿਿੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਪੇਅਰ ਲਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ,ਵਰਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ 
ਖੋਲਹਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ  
•ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਦਕੁਾਨਾਂ  ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
•ਵਕਸਾਨਾਂ ਤ ੇਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਵਦਿੱਤ ੇਆਦੇਸ਼ 

 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ,ਤੁਲਾਈ ਅਤ ੇਵਿਕਰੀ ਆਵਦ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
 

•ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਤੋਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਆਵਦ ਨ ੂੰ  ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼  
 

•ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੋਿਗੇੀ  
 

•ਮੂੰਡੀਆਂ ,ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਨ ਵਬਨ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼  
 
 

3 ਆਪਣੀ ਵਡਊਟੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਤਆਰ ਬਰ ਵਤਆਰ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ ਫਰੀਦਕਟੋ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248895954243076096?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248893633203286016?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1248948032978092034?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249237134675808256?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249242715696422912?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249243524710543360?s=19


ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੂੰਟੈਕਟ ਦੀ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਸਵਟੂੰਗ 
ਵਿਿੱਚ ਵਨਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਅਵਹਮ ਵਜ਼ੂੰ ਮੇਿਾਰੀ  
ਟੀਮ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਵਕਿੱਟਾਂ  
 

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆ ਂਮੁਿੱ ਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਪਰਬੂੰਧ ਮੁਕੂੰਮਲ - ਮੁਿੱ ਖ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ  
 
 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰ ਰੀ-ਡਾ.ਰਵਜੂੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

 
 

51 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ,1 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 

6 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ  
 
 

7  

ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ ਮ ੂੰ ਹ  ਿੱਕ  ਕੇ  ਰਿੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ  
 
 

8  

ਸਰੀ ਗੁਰ  ਤਗੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਖ ਲਿੱ ਖ ਿਧਾਈਆ ਂ 
 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇਸਥਾਵਪਤ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੂੰ ਬਰ 01638-
260555 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂੰਪਰਕ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦਾ  
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583084838686088/  

2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿਗੇੀ 
* ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿੇਰ ੇ6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਧੋੀਆ ਂਅਤੇ  
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ 
*ਕਵਰਆਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਹੀ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜ ੇਤੋਂ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
* ਐਤਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583910451936860/  

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਿੋੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਵਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583911521936753/  

4 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਿਾਵਲਆ ਂਿਿੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583084838686088/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583910451936860/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583911521936753/


 ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਸੂੰਧ  
*ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲੇੇ੍ਹ ਰਵਹਣਗ ੇ

*ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿਰੇੇ 11 ਿਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲਣਗ ੇ

*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583912468603325/  

5 ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੀ ਚਲਣਗੀਆ ਂ

* ਵਕੂੰਨ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਵਸੂੰਗ/ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਨਸ਼ਵਚਤ 

* ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇਰਵਹਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583913361936569/  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖ ੇਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ ਓਡਾਂ ਬਸਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੂੰ ਵਦਰ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583929361934969/  

7 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਰਾਿਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਆਦਰਸ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਹਜ ਰ ਵਸੂੰਘ, ਗਾਾਂਿੀ ਨਗਰ ਅਤੇ 

ਗਊਸਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583930545268184/  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ ਨਿੀ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਖੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਏ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਵਕੂੰਗ ਕਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583931068601465/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇਸਥਾਵਪਤ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੂੰ ਬਰ 01638-
260555 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂੰਪਰਕ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦਾ  
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1248915293231034370?s=19  

2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿਗੇੀ 
* ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿੇਰ ੇ6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਧੋੀਆ ਂਅਤੇ  
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ 
*ਕਵਰਆਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਹੀ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜ ੇਤੋਂ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
* ਐਤਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249232905487802368?s=19  

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਿੋੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਵਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249232743122141185?s=19  

4 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਿਾਵਲਆ ਂਿਿੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 
 ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਸੂੰਧ  
*ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲੇੇ੍ਹ ਰਵਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583912468603325/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583913361936569/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583929361934969/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583930545268184/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583931068601465/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1248915293231034370?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249232905487802368?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249232743122141185?s=19


*ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿਰੇੇ 11 ਿਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲਣਗ ੇ

*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249233080956497921?s=19  

5 ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੀ ਚਲਣਗੀਆ ਂ

* ਵਕੂੰਨ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਵਸੂੰਗ/ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਨਸ਼ਵਚਤ 

* ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇਰਵਹਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249233248879706112?s=19  

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖ ੇਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ ਓਡਾਂ ਬਸਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੂੰ ਵਦਰ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249246034062008320?s=19  

7 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਰਾਿਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਆਦਰਸ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਹਜ ਰ ਵਸੂੰਘ, ਗਾਾਂਿੀ ਨਗਰ ਅਤੇ 

ਗਊਸਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249245895444422658?s=19  

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ ਨਿੀ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਖੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਏ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਵਕੂੰਗ ਕਰਿਾਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249250315762716673?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਰ ’ਤ ੇਸਥਾਵਪਤ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੂੰ ਬਰ 01638-
260555 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂੰਪਰਕ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦਾ  
ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 

2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿਗੇੀ 
* ਦੁਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿੇਰ ੇ6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰ ੇ10 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਧੋੀਆ ਂਅਤੇ  
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੇੀ 
*ਕਵਰਆਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਹੀ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜ ੇਤੋਂ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ 
* ਐਤਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਬੂੰਦ ਰਵਹਣਗੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

3 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹਿੋੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਵਜਕ ਵਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

4 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਿਾਵਲਆ ਂਿਿੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 7 ਤੋਂ 
 ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਸੂੰਧ  
*ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਵਨਕ ਹਰ ਰਜ਼ੋ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਖੁਿੱ ਲੇੇ੍ਹ ਰਵਹਣਗ ੇ

*ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿਰੇੇ 11 ਿਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲਣਗ ੇ

*ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹ ਕ ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

5 ਖੇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਹੀ ਚਲਣਗੀਆ ਂ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249233080956497921?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249233248879706112?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249246034062008320?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249245895444422658?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249250315762716673?s=19


* ਵਕੂੰਨ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਵਸੂੰਗ/ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਵਨਸ਼ਵਚਤ 

* ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮਜਦ ਰਾਂ ਦ ੇਰਵਹਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ ੇ

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖ ੇਲਿੱ ਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਜਰ ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿਿੱਲੋਂ ਓਡਾਂ ਬਸਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੂੰ ਵਦਰ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

7 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ  ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਰਾਿਾਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਆਦਰਸ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਹਜ ਰ ਵਸੂੰਘ, ਗਾਾਂਿੀ ਨਗਰ ਅਤੇ 

ਗਊਸਾਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

8 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ ਨਿੀ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਿਖੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  
ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਹਤੀਏ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਰਵਕੂੰਗ ਕਰਿਾਈ 

You Tube 
 

S.N. You Tube 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੂੰਦ ਪਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਧ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਮਿੱਦੇਨਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/P1t6l1oTVZM  
 

 
 
 
 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 200 ਦਾਣਾ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਥਾਵਪਤ, ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 
ਵਤਹਾਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਗੇ ਕਰਵਫ਼ਊ ਪਾਸ:- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123108852667771&id=100049059
699993 

2 ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ਼ਰ ਰ ਭੇਜੇ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123195505992439&id=100049059
699993 

3 ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਦਸਿੇਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ:- ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123197992658857&id=100049059
699993 
 

4 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ 2.00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ 
ਕ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ( ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://youtu.be/P1t6l1oTVZM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123108852667771&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123108852667771&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123195505992439&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123195505992439&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123197992658857&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123197992658857&id=100049059699993


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123198662658790&id=100049059
699993 

5 ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਿੀ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। (ਫੋਟੋ)  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123499809295342&id=100049059699993 

6 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਧੀ 12 ਨੁਕਤ ੇਆਪ 
ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਂਝ।ੇ 
ਭਾਿੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿਗੇੀ ਪ ਰੀ ਚੁਕਾਈ।  

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249177274370469889?s=19 

 

2 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ 2.00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 
ਤੋਂ ਕ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ( ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248967991363899394?s=19 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 200 ਦਾਣਾ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਥਾਵਪਤ, ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 
ਵਤਹਾਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਗੇ ਕਰਵਫ਼ਊ ਪਾਸ:- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248925654029987847?s=19 

4 ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਕਣਕ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਿੀ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249175608967528459?s=19 

 

5 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਧੀ 12 ਨੁਕਤ ੇਆਪ 
ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਂਝ।ੇ 
ਭਾਿੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿਗੇੀ ਪ ਰੀ ਚੁਕਾਈ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123500029295320&id=1000490
59699993 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123198662658790&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123198662658790&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123499809295342&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249177274370469889?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1248925654029987847?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249175608967528459?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123500029295320&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=123500029295320&id=100049059699993


2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੂੰਦ ਤੇ 
ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੂੰ ਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 200 ਦਾਣਾ ਮੂੰਡੀਆਂ ਸਥਾਵਪਤ, ਪਵਹਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ 
ਵਤਹਾਈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਮਲਣਗੇ ਕਰਵਫ਼ਊ ਪਾਸ:- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਜ਼ਰ ਰ ਭੇਜੇ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  
 
 

6 ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਦਸਿੇਂ ਸ਼ਿੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ:- ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

7 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ 9.00 ਿਜੇ ਤੋਂ 2.00 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ 
ਕ ਿਾ ਸਕਦ ੇਹਨ- ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

8 ਵਜਲੇ ਦੇ ਸਿੱ ਵਕਲ ਵਡਿਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪਰੋਟੈਕਵਟਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰ , ਵਿਧਾਇਕ ਵਪੂੰਕੀ 
ਨੇ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗਰੁਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਿਧਾਈ ਗਈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402232736669092&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater. 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਵਜਲਾ ਗਰੁਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸਮ ਹ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 02 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਵਦਿੱਤੇ ਹਕੁਮ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402233943335638&set=a.3298642393694794&typ
e=3&theater 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403279159897783&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403280019897697&set=pcb.3403282423230
790&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402232736669092&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402232736669092&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402233943335638&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3402233943335638&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403279159897783&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403279159897783&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗਰੁਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਿਧਾਈ ਗਈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248886656595156994?s=20 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਵਜਲਾ ਗਰੁਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸਮ ਹ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 02 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਵਦਿੱਤੇ ਹਕੁਮ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1248886345541410817?s=20 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249207556049862656?s=20 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧਾ ਰਾਬਤਾ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249207686454968326?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਿਲੋਂ ਕਵਰਆਨੇ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਦੀ 
ਵਮਆਦ ਅਗਲੇ ਹਕੁਮਾਂ ਤਕ ਿਧਾਈ ਗਈ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਵਜਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੂੰਦਰ ਸਮ ਹ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ 02 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਣ ਦੇ 
ਵਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 

 
 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ 

4 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧਾ ਰਾਬਤਾ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਮੈਨਟੇਨ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 
 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249207556049862656?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249207686454968326?s=20


1 11 April Rate List(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682599189209908/ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਜੂੰਗ ਲੜ ਰਹ ੇਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਪੋਸੀ  ‘ਚ ਗ ੂੰਜੀਆ ਂਵਕਲਕਾਰੀਆ(ਂPunjab Govt. Link) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682663862536774/ 

3 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ।  

ਭਾਿੇਂ ਹ ੈ#ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿਗੇੀ ਪ ਰੀ ਚੁਕਾਈ(Punjab Govt. Link) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682705302532630/ 

4 Door to door pension(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682729555863538/ 

5 Capt Amarinder Singh suggests extension of national lockdown at PM’s VC, suggests several 
measures for immediate relief(Punjab Govt. Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682734372529723/ 

6 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਟ ੋਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 
ਮਸ਼ੀਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682822509187576/ 

7 ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਸੂੰਪਰਕ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682823139187513/ 

8 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਨਭਾਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਭ ਵਮਕਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682844272518733/ 

9 Flag March at Haryana, Hoshiarpur(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682844652518695/ 

10  #VaisakhiAtHome 
 
A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! 
 
Let's defeat the deadly Pandemic, Let's celebrate  Vaisakhi at home(Punjab Govt. Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682850172518143/ 

11 ਕੋਵਿਡ-19; ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਲਏ 292 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਟਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682878775848616/ 

12 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆ ਂਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਿਲੋੋੰ 
ਤਲਿਾੜਾ ਨੇੜ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇਗੁਿੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ( ਿੀਵਡਓ ਸਮੇਤ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682879159181911&id=226290164840815 

13  || 11 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ 
ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦਾ 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/919560678491388/ 

14  Punjab education minister Vijay Inder Singla informed that #PunjabCabinet under the 
chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh has decided to prepone summer 
vacations of both government and private schools in the state to cope up the study losses due to 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682599189209908/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682663862536774/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682705302532630/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682729555863538/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682734372529723/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682822509187576/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682823139187513/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682844272518733/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682844652518695/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682850172518143/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682878775848616/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=682879159181911&id=226290164840815
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/919560678491388/


lockdown imposed to avert coronavirus. Cabinet Minister said that now the one-month summer 
vacations will start from April 11 till May 10(Punjab Govt. Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682915472511613/ 

15  ਹੁਣ ਗੁਿੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਨ ੂੰ  ਦੁਿੱ ਧ ਿੇਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ, ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੱਕਾ ਹਿੱਲ( ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਵਡਓ 
ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682946352508525/ 

16  #ਕੋਵਿਡ_19 ਦ ੇਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ #12ਨੁਿੱ ਕਵਤਆ ਂਦੀ ਸੂੰਕੇਤ ਭਾਸਾ 
ਰਾਹੀਂ ਪੇਸਕਾਰੀ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682974082505752/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #11 April Rate List  (with Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248801705342513152?s=19 

2  #Tips on safe and smooth #WheatProcurement starting from April 15. Please read and share it 
with other farmers(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248859105600536583?s=19 

3  Chief Minister @capt_amarinder Singh suggests extension of national lockdown at Prime Minister 
@narendramodi 's Video Conference, suggests several measures for immediate relief(Punjab 
Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248873787476475904?s=19 

4  Door to door pension(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248879233784520704?s=19 

5  #कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में जिले में कुल 287 मामले दिू, 407 जकए जिरर्फतार(फ़ोटो सजित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248937007276945409?s=19 

6 #VaisakhiAtHome 
A VAISAKHI FOR FUTURE VAISAKHIS! 
Let's defeat the deadly Pandemic, Let's celebrate  Vaisakhi at home(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248906840429060096?s=19 

7 #ਕੋਵਿਡ-19; ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਲਏ 292 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਟਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248953315863359490?s=19 

8  #ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਾਂ ਸਰੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਿਲੋੰ  ਤਲਿਾੜ੍ਾ ਨੇੜ੍ੇ ਰਵਹ 

ਰਹੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਈਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਿੀ 

ਨਾਇਬ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਵਿਆ( ਵਿਵਡਓ ਸਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248971321700167680?s=19 

9 Sign language presentation of #12tips to ensure safe wheat procurement amid(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248998909428387843?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 11 April Rate List(With Pic) 

2 Door to door pension(With Pic) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682915472511613/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682946352508525/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/682974082505752/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248801705342513152?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248859105600536583?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248873787476475904?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248879233784520704?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248937007276945409?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248906840429060096?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248953315863359490?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1248971321700167680?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1248998909428387843?s=19


3 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣ ੇਨਗਰ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਟ ੋਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 
ਮਸ਼ੀਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

4 ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਸੂੰਪਰਕ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
ਸਮੇਤ) 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵਜਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵਨਭਾਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਭ ਵਮਕਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

6 Flag March at Haryana, Hoshiarpur(With Pic) 

7 ਕੋਵਿਡ-19; ਹਣੁ ਤਿੱਕ ਲਏ 292 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਟਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦ ੇਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆ ਂਸ਼ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਿਲੋੋੰ 
ਤਲਿਾੜਾ ਨੇੜ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇਗੁਿੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ( ਿੀਵਡਓ ਸਮੇਤ) 

9 ਹੁਣ ਗੁਿੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਦੁਿੱ ਧ ਿੇਚਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਿੇਗੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆ, ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿੱਕਾ ਹਿੱਲ( ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿੀਵਡਓ 
ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 14 UNIDENTIFIED PERSONS BOOKED BY CITY POLICE FOR VIOLATING CURFEW NORMS AFTER 
DRONES CAPTURE THE IMAGES IN KOT KISHAN CHAND AND DHAN MOHALLA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782257438965950&set=pcb.782244645633896&typ
e=3&theater 

2 SOCIAL DISTANCING TO BE OBSERVED IN THE MANDIS DURING PROCUREMENT OF WHEAT 
STARTING FROM APRIL 15 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782177338973960&set=pcb.782178572307170&typ
e=3&theater 

3 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 9000 KG 
SUGAR IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782175925640768&set=pcb.782176355640725&typ
e=3&theater 

4 ADMINISTRATION DELIVERS 98438 LITRES MILK, 907-KG CHEESE, 9362-KG CURD, 6588 LITRES 
LASSI, 319-KG KHEER AND 6473 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782174715640889&set=pcb.782175095640851&typ
e=3&theater 

5 SIXTH ROUND OF DE-SANITIZATION DRIVE STARTS IN JALANDHAR VILLAGES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782171128974581&set=pcb.782171885641172&typ
e=3&theater 

6 Wallpapers 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2537860509843390/
?type=3&theater 

7 Verka Vehicles ensure supply of milk and other products to the people at their doorsteps. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782096568982037&set=pcb.782096695648691&typ
e=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782257438965950&set=pcb.782244645633896&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782257438965950&set=pcb.782244645633896&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782177338973960&set=pcb.782178572307170&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782177338973960&set=pcb.782178572307170&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782175925640768&set=pcb.782176355640725&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782175925640768&set=pcb.782176355640725&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782174715640889&set=pcb.782175095640851&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782174715640889&set=pcb.782175095640851&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782171128974581&set=pcb.782171885641172&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782171128974581&set=pcb.782171885641172&type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2537860509843390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2537860509843390/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782096568982037&set=pcb.782096695648691&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782096568982037&set=pcb.782096695648691&type=3&theater


8 250 packets of dry ration being dispatched to Village Samrai of #Jalandhar. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782067172318310&set=a.433052357219795&type=
3&theater 

9 Rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781927625665598&set=a.433052357219795&type=
3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Verka Vehicles ensure supply of milk and other products to the people at their doorsteps. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248902461454090240 

2 Rate list of vegetables and fruits. 
  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248813475020689409 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 14 UNIDENTIFIED PERSONS BOOKED BY CITY POLICE FOR VIOLATING CURFEW NORMS AFTER 
DRONES CAPTURE THE IMAGES IN KOT KISHAN CHAND AND DHAN MOHALLA 

2 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 9000 KG 
SUGAR IN JALANDHAR 

3 ADMINISTRATION DELIVERS 98438 LITRES MILK, 907-KG CHEESE, 9362-KG CURD, 6588 LITRES 
LASSI, 319-KG KHEER AND 6473 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT THEIR 
DOORSTEPS 

4 SOCIAL DISTANCING TO BE OBSERVED IN THE MANDIS DURING PROCUREMENT OF WHEAT 
STARTING FROM APRIL 15 

5 SIXTH ROUND OF DE-SANITIZATION DRIVE STARTS IN JALANDHAR VILLAGES 

6 RATE LIST OF  VEGETABLES AND FRUITS 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਜੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ-ਡੀ. ਸੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2 ਸੂੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਪੂੰ ਡਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਮਤੀ ਰੀਸ਼ਵਡੳੂ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/jalandhar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782067172318310&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782067172318310&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781927625665598&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781927625665598&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248902461454090240
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1248813475020689409
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 
 

4 Media Bulletin reg COVID-19 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ    
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 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਿਜੋਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤ-ਡੀ. ਸੀ 
 

4 ਸੂੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਪੂੰ ਡਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

5 ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਅੂੰ ਵਤਮ ਵਮਤੀ ਰੀਸ਼ਵਡੳੂ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

 

6 Media Bite by DC Kapurthala reg. Mobile OOAT Clinic 
 

7 ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੋਕ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ   
  

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 WORLD CLASS INSTITUTION SHOULD BE SET UP IN MEMORY OF BHAI NIRMAL SINGH KHALSA: 
CHAIRMAN GEJA RAM VALMIKI 
 
CLEANLINESS & SANITATION DRIVE BEING CARRIED OUT UNDER SUPERVISION OF COMMISSION 
 
SAYS PEOPLE DO NOT NEED TO COME OUT OF HOUSES, PUBJAN GOVT PROVIDING ALL ESSENTIAL 
COMMODITIES IN THEIR HOUSES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2982655281778046/?d=n  

2 COMMISSIONER OF POLICE INTERACTS WITH RESIDENTS THROUGH FACEBOOK LIVE 
URGES THEM TO SUPPORT THE POLICE DURING LOCKDOWN/CURFEW 

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/2056843407692576/posts/2982655281778046/?d=n


MORE THAN 28,000 PEOPLE CONNECT WITH COMMISSIONER OF POLICE IN 50 MINUTES OF 
FACEBOOK LIVE 
ASSURES THAN LUDHIANA POLICE IS WORKING HARD 24X7 
250 FIRs REGISTERED, MORE THAN 9000 SENT TO OPEN JAILS IN 18 DAYS 
MORE THAN 250 VEHICLES OF LOCKDOWN/CURFEW VIOLATORS IMPOUNDED TODAY 
WARNS STRICT ACTION AGAINST MORNING/EVENING WALKERS, PEOPLE SPREADING RUMOURS & 
PEOPLE ROAMING WITHOUT WEARING A MASK 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2982648121778762/?d=n  

3 STRICT ACTION TO BE TAKEN AGAINST PEOPLE NOT PAYING SALARY TO LABOUR OR TERMINATING 
THEIR SERVICES: DEPUTY COMMISSIONER 
THREE SENIOR OFFICERS AUTHORISED TO TAKE TIMELY ACTION ON SUCH COMPLAINTS 
ORGANISING RELIGIOUS OR SOCIAL FUNCTION NOT ALLOWED 
108 AMBULANCE SERVICE IN DISTRICT LUDHIANA TO BE EXPANDED 
490 SAMPLES OUT OF TOTAL 652 SAMPLES TILL DATE NEGATIVE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2982479961795578/?d=n  

4 Cp Ludhiana is here to take your feedback and suggestions. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981984848511756/?d=n  

5 ਵਮਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ ਸਾਮ 4 ਬਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸਨਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਲੁਵਿਆਿਾ ਪ੍ਬਵਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲ/ਸੁਝਾਿ ਲੈਿ 

ਲਈ ਫੇਸਬੱੁਕ ਤੇ ਲਾਈਿ ਹੋਿਗੇ । ਇਸ ਲਾਈਿ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਵਿਆਿਾ ਪ੍ੁਵਲਸ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪ੍ੇਜ ਤੋਂ ਸਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?d=n  

6 Today's Rate List of Fruits and Vegetables in main Mandi of Ludhiana city 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981430761900498/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #Ludhiana DC @239pradeep 
Informed that report of 47 samples received today, out of which 46 negative, 1 rejected, 0 
positive 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249040710143107078?s=08  

2 #Ludhiana DC @239pradeep have clarified that if any businessman/shopkeeper/factory 
owner terminates the services of their labourers without any reason, or stops paying their 
salary, then strict action would be taken against them under the Labour Law. (1/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249170372861341697?s=08  

3 #UnionGovernment has issued clear instructions that it is compulsory to pay 100% salary 
to the labour. @239pradeep informed that due to regular complaints in this regard, he has 
authorised three senior government officers to recommend due action over such 
complaints.(2/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249173486112845831?s=08  

4 in view of #lockdowncurfew, if any patient has any medical emergency, they can avail 
facility of 108 ambulance service. District Administration is planning to expand the 108 
ambulance service in #Ludhiana so that maximum number of people can avail this facility. 
@239pradeep (3/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249174749734985730?s=08  

5 As a trial basis, some restaurants and bakeries have been allowed to carry home delivery 
of eatables from 7:30 pm to 10 pm. It would b reviewed after few days and if people 
continue to follow the directions of @PunjabGovtIndia, it would be continued, otherwise be 
stopped (4/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249175729503420416?s=08  

6 Amid Curfew Lockdown, #Ludhiana DC @239pradeep said that Security and Safety of 
Children is a top priority of district administration. District Children Protection Officer 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2982648121778762/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2982479961795578/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981984848511756/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981545158555725/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2981430761900498/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
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appointed as Nodal Officer to provide all possible help in this regard. The child Helpline 
number is 1098. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249211159141584897?s=08  

7 CP @rakeships99 informed that a large number of people have been supporting  
@Ludhiana_Police in enforcing the #lockdowncurfew, and said that he expects the same 
in coming days too. Bcoz of #COVID19 is a very deadly disease, and it spreads if we do 
not maintain social distancing 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249239562678710272?s=08 

8 #lockdowncurfew would be imposed strictly from now on, and strict action would be taken 
against all violators, including morning/evening walkers, people spreading rumours and 
moving around without wearing masks. @Ludhiana_Police is keeping a close watch on 
activities of violators 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249240315967320064  

9 @Ludhiana_Police have registered 250 FIRs and 410 persons have been arrested for 
various violations, whereas more than 9000 persons have been sent to open jails. More 
than 250 vehicles of violators have been impounded and would be released only when the 
#lockdowncurfew is over. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249245059733577730?s=08  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 WORLD CLASS INSTITUTION SHOULD BE SET UP IN MEMORY OF BHAI NIRMAL SINGH KHALSA: 
CHAIRMAN GEJA RAM VALMIKI 
 
CLEANLINESS & SANITATION DRIVE BEING CARRIED OUT UNDER SUPERVISION OF COMMISSION 
 
SAYS PEOPLE DO NOT NEED TO COME OUT OF HOUSES, PUBJAN GOVT PROVIDING ALL ESSENTIAL 
COMMODITIES IN THEIR HOUSES (ENGLISH & PUNJABI) 

2 COMMISSIONER OF POLICE INTERACTS WITH RESIDENTS THROUGH FACEBOOK LIVE 
URGES THEM TO SUPPORT THE POLICE DURING LOCKDOWN/CURFEW 
MORE THAN 28,000 PEOPLE CONNECT WITH COMMISSIONER OF POLICE IN 50 MINUTES OF 
FACEBOOK LIVE 
ASSURES THAN LUDHIANA POLICE IS WORKING HARD 24X7 
250 FIRs REGISTERED, MORE THAN 9000 SENT TO OPEN JAILS IN 18 DAYS 
MORE THAN 250 VEHICLES OF LOCKDOWN/CURFEW VIOLATORS IMPOUNDED TODAY 
WARNS STRICT ACTION AGAINST MORNING/EVENING WALKERS, PEOPLE SPREADING RUMOURS & 
PEOPLE ROAMING WITHOUT WEARING A MASK(ENGLISH & PUNJABI) 

3 STRICT ACTION TO BE TAKEN AGAINST PEOPLE NOT PAYING SALARY TO LABOUR OR TERMINATING 
THEIR SERVICES: DEPUTY COMMISSIONER 
THREE SENIOR OFFICERS AUTHORISED TO TAKE TIMELY ACTION ON SUCH COMPLAINTS 
ORGANISING RELIGIOUS OR SOCIAL FUNCTION NOT ALLOWED 
108 AMBULANCE SERVICE IN DISTRICT LUDHIANA TO BE EXPANDED 
490 SAMPLES OUT OF TOTAL 652 SAMPLES TILL DATE NEGATIVE (ENGLISH & PUNJABI) 

4 Cp Ludhiana is here to take your feedback and suggestions. 

5 ਵਮਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ ਸਾਮ 4 ਬਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਵਮਸਨਰ ਪ੍ੁਵਲਸ ਲੁਵਿਆਿਾ ਪ੍ਬਵਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਿਾਲ/ਸੁਝਾਿ ਲੈਿ 

ਲਈ ਫੇਸਬੱੁਕ ਤੇ ਲਾਈਿ ਹੋਿਗੇ । ਇਸ ਲਾਈਿ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਵਿਆਿਾ ਪ੍ੁਵਲਸ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਪ੍ੇਜ ਤੋਂ ਸਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ 

6 Today's Rate List of Fruits and Vegetables in main Mandi of Ludhiana city 

7 As a trial basis, some restaurants and bakeries have been allowed to carry home delivery 
of eatables from 7:30 pm to 10 pm. It would b reviewed after few days and if people 
continue to follow the directions of @PunjabGovtIndia, it would be continued, otherwise be 
stopped (4/4) 
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8 Amid Curfew Lockdown, #Ludhiana DC @239pradeep said that Security and Safety of 
Children is a top priority of district administration. District Children Protection Officer 
appointed as Nodal Officer to provide all possible help in this regard. The child Helpline 
number is 1098. 

9 CP @rakeships99 informed that a large number of people have been supporting  
@Ludhiana_Police in enforcing the #lockdowncurfew, and said that he expects the same 
in coming days too. Bcoz of #COVID19 is a very deadly disease, and it spreads if we do 
not maintain social distancing 

10 #lockdowncurfew would be imposed strictly from now on, and strict action would be taken 
against all violators, including morning/evening walkers, people spreading rumours and 
moving around without wearing masks. @Ludhiana_Police is keeping a close watch on 
activities of violators 

11 @Ludhiana_Police have registered 250 FIRs and 410 persons have been arrested for 
various violations, whereas more than 9000 persons have been sent to open jails. More 
than 250 vehicles of violators have been impounded and would be released only when the 
#lockdowncurfew is over. 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

4 ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਸਾਰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿਿੱਲ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੀਮ 
ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਆਯੋਵਜਤ  
 

- ਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਉਸਾਰ  ਅਤੇ ਸਾਰਵਥਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ ਸਹਾਈ 
: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653135985465016&id=184720362306583 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

4 -ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਸਾਰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਿਿੱਲ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੀਮ 
ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਆਯੋਵਜਤ  
 

- ਇਹ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਉਸਾਰ  ਅਤੇ ਸਾਰਵਥਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ ਸਹਾਈ 
: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249232122553856000?s=20 
 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਟਾਈਨ 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1626364377503860&id=1082529171887386 
 

2 ਮੋਗਾ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 20 ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਵਿਚੋਂ,16 ਨਮ ਵਨਆ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ  ਨੈਗੇਵਟਿ 
ਅੂਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਜੋਂ ਰੀਸੈਂਪਵਲੂੰ ਗ ਲਈ ਭੇਜ ੇਗਏ ਸਨ  ਦੀ  ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਅੂਾਈ ਹ ੈ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1626305607509737&id=1082529171887386 
 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵਿਿੱਚੋ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=919560675158055&id=1082529171887386 
 

4 -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸਬੂੰਧੀ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੂੰਗ 

-ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦਿਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1626150527525245&id=1082529171887386 
 

5 ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਬਲਾਕ ਪਿੱ ਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੂੰ ਘ (ਵਨਹਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਿਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲ  ਕੋਰਨਰ 

ਫਲ  ਕੋਰਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਦੀ, ਖਾਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਵਦ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਕਅਿੱਪ-ਸੀਨੀਅਰ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1626149940858637&id=1082529171887386 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Moga police packs food packets to be served in Moga, Batala police personnel 
https://twitter.com/DproMoga/status/1249003380145639424?s=20 
 

2 Four more samples, of the 20 collected earlier, test negative for corona in 
Moga 
https://twitter.com/DproMoga/status/1249002381163008000?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਟਾਈਨ 

2 ਮੋਗਾ ਵਿਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 20 ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਵਿਚੋਂ,16 ਨਮ ਵਨਆ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ  ਨੈਗੇਵਟਿ 
ਅੂਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੇ ਚਾਰ ਸੈਂਪਲ ਜੋਂ ਰੀਸੈਂਪਵਲੂੰ ਗ ਲਈ ਭੇਜ ੇਗਏ ਸਨ  ਦੀ  ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਅੂਾਈ ਹ ੈ

3 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵਿਿੱਚੋ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 

4 -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸਬੂੰਧੀ ਆੜਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੂੰਗ 

-ਆੜਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ ਰਾ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦਿਾਇਆ ਭਰੋਸਾ 
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5 ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰ ਬਲਾਕ ਪਿੱ ਤੋ ਹੀਰਾ ਵਸੂੰ ਘ (ਵਨਹਾਲ ਵਸੂੰ ਘ ਿਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਫਲ  ਕੋਰਨਰ 

ਫਲ  ਕੋਰਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਦੀ, ਖਾਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਵਦ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈਕਅਿੱਪ-ਸੀਨੀਅਰ 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਿੱਜ ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੂੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193300897677089/ 
 

2 ਮੀਡੀਆ ਬੁਵਲਟਨ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ 2020 ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 11.30 ਿਜ ੇ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193419864331859/ 
 

3 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾਿੇਂ ਹ ੈ#ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪ੍ ਰੀ ਚੁਕਾਈ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193470197660159/ 
 

4 ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਇਕ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193479367659242/ 
 

5 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਵਿਨਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਘੋਲ (ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ) ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਪ੍ਾਨੀ ਮਸੀਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193639524309893/ 

6 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹ ੈਜਪਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193640494309796/ 
 

7 ਪ੍ਵਹਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 48,087 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅੱਜ 3000 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਦਹਾੜ੍ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਿਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸੱੁਕ ੇਰਾਸਨ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੁ ਤਕ 14,000 ਪ੍ੈਕੇਟ ਿੂੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇਹਨ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਖਾਿੇ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਟਾਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193643127642866/ 
 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਿਾਸੀਓ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਏਸ ਘੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ 
ਧੂੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193644584309387/ 
 

9 ਪੁਿੱਡਾ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਪਰਬੂੰਧਕ ਿਿੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖ ੇਕਰਵਫਊ, ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਤੇ ਲੋੜਿੂੰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁ ਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀਂ ਸਮੀਵਖਆ ਮੀਵਟੂੰਗ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193690557638123/ 
 

10 Media bulletin today 11 April 7 pm distt Covid report information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193707470969765/ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193300897677089/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193419864331859/
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.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-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.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193470197660159/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193479367659242/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193640494309796/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193643127642866/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193644584309387/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193690557638123/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193707470969765/


 

11 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਵਖਆਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਅਵਹਮ 
ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193781830962329/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

6 #COVID19 #mask4france  

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾਿੇਂ ਹੈ #ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿਗੇੀ ਪ੍ ਰੀ ਚੁਕਾਈ। @capt_amarinder 

@PunjabGovtIndia @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1248886738686218240?s=19 
 

7 #Masks4All #COVID19  

#ਨੋਿਲਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ @CMOPb @capt_amarinder ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ 

@PunjabGovtIndia ਿਲੋਂ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿ ਵਿਚ ਵਸਹਤ 

ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਇਕ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1248883609227923458?s=19 
 

8 #COVID19 #Masks4All #PunjabFightsCorona 
Enforcement of curfew in Rajpura using drones. 
4 shops have been sealed in the city for violation of curfew 
@capt_amarinder @PunjabGovtIndia @DGPPunjabPolice @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249024136879288324?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅਿੱਜ ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੂੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਫੋਟ)ੋ 

2 ਮੀਡੀਆ ਬੁਵਲਟਨ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਵਟਆਲਾ ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਮਤੀ 11 ਅਪਰੈਲ 2020 ਸਮਾਂ ਸਿੇਰੇ 11.30 ਿਜੇ  
(ਿੀਵਡਓ)           

3 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ 12 ਨੁਕਤੇ ਆਪ੍ ਿੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕਸਾਨ ਿੀਰਾਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਕਰੋ ਸਾਾਂਝੇ। 

ਭਾਿੇਂ ਹ ੈ#ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਿਿੱਡੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ #ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਪ੍ ਰੀ ਚੁਕਾਈ। (ਫੋਟੋ) 

4 #ਨੋਿਲਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  

ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂੰਿ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਇਕ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਿੀ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਫੋਟੋ) 

5 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਵਿਨਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਘੋਲ (ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ) ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਪ੍ਾਨੀ ਮਸੀਨ। (ਿੀਵਡਓ)  

6 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹ ੈਜਪਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)    

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1193781830962329/
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4france?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4france?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%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/capt_amarinder
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https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
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https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249024136879288324?s=19
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.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-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.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A8%A3%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC3fohFQw2CsmCnftp6oCvCg64dogtMT78C6BHfUvUaecc7Z3yX4AA-1IRR-hpoWwP8nWMvFe4_qTifbJhDLqnf6LCV29Xt1DUXtGTieCmIRmFOQTKrN9xIDP5g2uDTTy5JmW7bjc9qYEcwDB9-RbATYRtervJEnWmKu9tUSHgzW8JTufwT1gOAwTK1eiEEbkQuMxKRRIhNfLHmx5SUAOnTe8oIBLnkhzkimKmfZ305SaVC2hijqW_WV1pypDgQrwiGSAa8f8gEKVMVZjpqP7n4-oXTrOrnoER4lKTDxYCpoDBwG7iXldClM9PZTChFT6oc_bW4hvrTt6RFgMHiauiikQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC15EPmZITWDbdmqvTVSMMpluwCp4fQWq-EFhck_0FhgvgkT07xOYQH8icKCbbITdTec5EpRaOLm_amObGjOgTjR-ucidtFzjB_qqEgni-0z-MbstVYJ6GrmQSANjBdDDatXeiZUYrmltU2pvqVc_Sw-iz27RQLx_Mr0DF50xczqNuOz-DUZbdyIofuSO1JiKscgInDDFCJJl89lC-7RcIyOQmn0vnehNtE5NkcIV8740Wbu-n4WwY9ZqlzaLlUyu5LwQrEuOwWodKXbPNxtBEqhJgr-ZhQKd0vXdyJFQ0fwVkMjoazkTq0ieyN7ZqkiChMG8_k9x_Z5GtvVST3WU9gDw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%A8%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC15EPmZITWDbdmqvTVSMMpluwCp4fQWq-EFhck_0FhgvgkT07xOYQH8icKCbbITdTec5EpRaOLm_amObGjOgTjR-ucidtFzjB_qqEgni-0z-MbstVYJ6GrmQSANjBdDDatXeiZUYrmltU2pvqVc_Sw-iz27RQLx_Mr0DF50xczqNuOz-DUZbdyIofuSO1JiKscgInDDFCJJl89lC-7RcIyOQmn0vnehNtE5NkcIV8740Wbu-n4WwY9ZqlzaLlUyu5LwQrEuOwWodKXbPNxtBEqhJgr-ZhQKd0vXdyJFQ0fwVkMjoazkTq0ieyN7ZqkiChMG8_k9x_Z5GtvVST3WU9gDw&__tn__=%2ANK-R


7 ਪ੍ਵਹਲੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 48,087 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਵਮਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅੱਜ 3000 ਰੁਪ੍ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 

ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਦਹਾੜ੍ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਿਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸੱੁਕ ੇਰਾਸਨ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੁ ਤਕ 14,000 ਪ੍ੈਕੇਟ ਿੂੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕ ੇਹਨ, 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8000 ਖਾਿੇ ਦੇ ਪ੍ੈਕੇਟਾਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਿੀਵਡਓ)  

8 ਪਵਟਆਲਾ ਿਾਸੀਓ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਏਸ ਘੜੀ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਹ ਵਦਲੋਂ 
ਧੂੰਨਿਾਦ (ਿੀਵਡਓ)  

9 ਪੁਿੱਡਾ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਪਰਬੂੰਧਕ ਿਿੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖ ੇਕਰਵਫਊ, ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਿੂੰਡ ਤੇ ਲੋੜਿੂੰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁ ਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਰਿਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀਂ ਸਮੀਵਖਆ ਮੀਵਟੂੰਗ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 Media bulletin today 11 April 7 pm distt Covid report information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਿੀਵਡਓ)  

11 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤ ੇਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਵਖਆਂ ਦੀ ਭ ਵਮਕਾ ਅਵਹਮ 
ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

12 ਸਬਜ਼ੀ ਮੂੰਡੀ ਸਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਿੇਰੇ ਵਨਹੂੰਗ ਵਸੂੰਘਾਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਈ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖਮੀ ਇਕ ਦਾ ਹੱਥ 

ਿੀ ਕਵਟਆ। ਹਮਲਾਿਰ ਫਰਾਰ, ਹਮਲਾਿਰ ਬਲਬੇੜ੍ਾ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਖਚੜ੍ੀ ਸਾਵਹਬ ਚ ਲੁਕੇ (ਮੈਸੇਜ) 

13 ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਪ੍ੁਵਲਸ ਉਪ੍ਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂੰਿੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਖਚੜ੍ੀ ਸਾਵਹਬ ਬਲਬੇੜ੍ਾ (ਪ੍ਵਟਆਲਾ-ਚੀਕਾ ਰੋਡ) ਵਿਖੇ ਪ੍ੁਵਲਸ 

ਨੇ ਘੇਰਾ ਪ੍ਾ ਕੇ 3 ਜਿੇ ਕਾਬ  ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ ਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਮਨਦੀਪ੍ ਵਸੂੰਘ ਵਸੱਿ  ਮੌਕ ੇ'ਤੇ 

ਹਨ। (ਮੈਸੇਜ) 

 
 
You Tube 
 

S.N. You Tube 

1 Media bulletin today 11 April 7 pm distt Covid report information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://www.youtube.com/watch?v=cglsgnPQgvs 
 

2 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟਵਿਨਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿਸੇਸ ਘੋਲ (ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ) ਦਾ ਵਛੜ੍ਕਾਅ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਪ੍ਾਨੀ ਮਸੀਨ। 

https://www.youtube.com/watch?v=LewWdf-aZLU 
 

 
 
Pathankot 
 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਤੂੰਨੋਂ  ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513
943069234619 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਇਕਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ 
ਵਕਰਾਇਆ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513
943589234567 

https://www.youtube.com/watch?v=cglsgnPQgvs
https://www.youtube.com/watch?v=LewWdf-aZLU
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513943069234619
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513943069234619
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513943589234567
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513943589234567


3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦਰਵਮਆਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513
944405901152 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਿੱਚ ਦੁਨੇਰਾ ਵਨਿਾਸੀ ਯਸ ਪਾਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/513945129234413 

5 ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/513945912567668 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਤੂੰਨੋਂ  ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ ਕਰ ਕ ੇਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਇਕਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ 
ਵਕਰਾਇਆ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦਰਵਮਆਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ। 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਿੱਚ ਦੁਨੇਰਾ ਵਨਿਾਸੀ ਯਸ ਪਾਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

5 ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਤੂੰਨੋਂ  ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਲਾਵਨੂੰ ਗ ਕਰ ਕ ੇਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀਲ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰ ਇਕਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ 
ਵਕਰਾਇਆ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਕਟ ਦਰਵਮਆਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿਾ ਜ਼ਰ ਰੀ। 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਿੱਚ ਦੁਨੇਰਾ ਵਨਿਾਸੀ ਯਸ ਪਾਲ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਿ 

5 ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਹਰਕੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831068560721895&id=289205534908203 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513944405901152
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513944405901152
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513945129234413
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513945129234413
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513945912567668
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/513945912567668
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831068560721895&id=289205534908203


2 ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕ ੇਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਦਿੱਸੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਵਤ ਜ਼ਰ ਰੀ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831069650721786&id=289205534908203 
 

3 ਿਣ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗੁਰਿੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੂੰਡ ੇਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ - 
ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁਿੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿਿੱਚ ਡ ਨੈਂ ਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831070017388416&id=289205534908203 
 

4 ਮਾਤਾ ਸਾਵਹਬ ਕੌਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਪੂੰਡ ਬ ਰਮਾਜਰਾ ਿਿੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸੌਪੇ ਗਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831072737388144&id=289205534908203 
 

5 ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕ ੇਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇਾ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਮਨਜ ਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831072837388134&id=289205534908203 

6 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ, 02 ਪੈਵਡੂੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪਜੋਵਟਿ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831073934054691&id=289205534908203 

7 DGP LAUDS ROPAR POLICE FOR UNIQUE INITIATIVE TO SETUP SPECIAL HOSPITAL IN POLICE LINES 
TO QUARANTINE COVID-19 PATIENTS 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831071394054945&id=289205534908203 
 

8 #ਵਿਸਾਖੀਘਰੇਮਨਾਉ #PunjabFightsCorona #Masks4All #Rupnagar ਆਓ ਆਪ ਬਚੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਈਏ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਈਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830926234069461&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਹਰਕੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972063697596420?s=19 

2 ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕ ੇਘਰ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਦਿੱਸੀਆ ਂਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਵਤ ਜ਼ਰ ਰੀ : ਵਸਿਲ 
ਸਰਜਨ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਿਰਤ ਕ ੇਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਪੂੰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗੈਰਜ਼ਰ ਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੂੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972302517039105?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831069650721786&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831070017388416&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831072737388144&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831072837388134&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831073934054691&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=831071394054945&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830926234069461&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972063697596420?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972302517039105?s=19


3 ਿਣ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗੁਰਿੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿੂੰਡ ੇਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ - 
ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁਿੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿਿੱਚ ਡ ਨੈਂ ਟ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972481357959170?s=19 

4 ਮਾਤਾ ਸਾਵਹਬ ਕੌਰ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਪੂੰਡ ਬ ਰਮਾਜਰਾ ਿਿੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸੌਪੇ ਗਏ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973311897268227?s=19 

5 ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕ ੇਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇਾ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਮਨਜ ਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973801041178627?s=19 

6 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ, 02 ਪੈਵਡੂੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪਜੋਵਟਿ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248974178704752642?s=19 

 DGP LAUDS ROPAR POLICE FOR UNIQUE INITIATIVE TO SETUP SPECIAL HOSPITAL IN POLICE LINES 
TO QUARANTINE COVID-19 PATIENTS 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973095747997696?s=19 

 #ਵਿਸਾਖੀਘਰੇਮਨਾਉ #PunjabFightsCorona #Masks4All #Rupnagar ਆਓ ਆਪ ਬਚੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬਚਾਈਏ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਈਏ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248906655120551936?s=19 

 Humanity still alive in Punjab: Ropar village, Ramgarhias open their cremation grounds for corona 
victims, unclaimed bodies 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1249003609754185730?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਨ ੂੰ  ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਸਾਖੀ ਦ ੇਪਵਿਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕ ੇਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਿਗੇਾ ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠ 
ਕਰਨ ਦੀ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਮਨਜ ਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਪਾਲਣਾ 

2 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ, 02 ਪੈਵਡੂੰਗ ਅਤ ੇ02 ਕੇਸ ਪਜੋਵਟਿ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 DGP LAUDS ROPAR POLICE FOR UNIQUE INITIATIVE TO SETUP SPECIAL HOSPITAL IN POLICE LINES 
TO QUARANTINE COVID-19 PATIENTS 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਲਈ ਹਰਕੇ ਨਾਗਵਰਕ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ. ਸੇਰਵਗੱਲ (ਪ੍ੀਿੀਐਸਐਮ), ਸੀਨੀਅਰ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਖਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1248972481357959170?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973311897268227?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973801041178627?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248974178704752642?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248973095747997696?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1248906655120551936?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1249003609754185730?s=19


ਵਕ ਅਗਾਮੀ ਕਿਕ ਦੇ ਮੂੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਿੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ 

ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ. ਸੂੰਦੀਪ੍ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪ੍ਰਸਾਸਵਨਕ 

ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿੀ ਵਲਆ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630570280521896/?d=n 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 206 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ 

* ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ   ੂੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰ ੇਚਾੜਹਨ ਲਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630570783855179/?d=n 
 

3 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚੱ ਕਿਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਰਾਜੇਸ ਵਤਰਪ੍ਾਠੀ ਕਰਨਗੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630572387188352/?d=n 
 

4 ਵਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਵਿਿੱਚ ਕਝੁ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630583767187214/?d=n 
 

5 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ 

ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ ਘਟੱ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹਤੱਾਾਂ ਲਈ ਹਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਿੇ ਮ ੂੰਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਿ।ੇ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630977290481195/?d=n 
 

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਿਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਵਮਲਣ ‘ਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਫ਼ੌਰੀ ਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620881858643887/?vh=e&d=n 
 

7 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਿੱਲੋਂ  ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਪ੍ੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ ਠੇਕਾ ਆਿਾਵਰਤ ਰੇਟਾਾਂ ‘ਤੇ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱ 

ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਕਰਿਾਉਿ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ। ਮੁਸਵਕਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਸੋ ਫ਼ਰਾਖ਼ਵਦਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620991488632924/?vh=e&d=n 
 

8 ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ੱਿਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰਬਰ, 01672-232304 ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਇੱਕੋ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ ਦੀਆਾਂ 10 ਲਾਈਨਾਾਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕਾਲਰ ਨ ੂੰ ਇੂੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ 

ਪ੍ਿੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸਬਡਿੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪ੍ੂੰਡ ਪ੍ੱਿਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ ਆਮ ਿਾਾਂਗ ਚਾਲ  ਰਵਹਿਗੇ। 

ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ, ਸੂੰਗਰ ਰ 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/621378841927522/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸੂੰਗਰ ਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਿੱਲੋਂ  ਹੋਰ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਸਮੇਤ ਮਸਤ ਆਿਾ ਸਾਵਹਬ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਿੀ 

ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ ਵਗਆ।  
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248934238751055874?s=12 
 

2 District administration is all set for future circumstances that can arise due to COVID -19 in district 
Sangrur. To review the arrangements, Deputy Commissioner Mr. Ghanshyam Thori accompanied 
by other officials visited CCIC established at Rehbar Institute, Bhawanigarh. 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248935719663325187?s=12 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630570280521896/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630570783855179/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630572387188352/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630583767187214/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__cft__%5B0%5D=AZU77RYqpkFu1NGpPIJqUp9T97eWsq9YEpOtBR1ddBR4ehoS0fFM2CoiHzxLMOacuGJ4134MXdFw_rAG-mpvoZptXz3q_SferUA5gYQuKppcDcs5JTxv5c_po_LC8aSOzyw8Yfg-ggsKccDdxH5ODaymSEWfJrwJinx_2oiJiIiUoWEgSBc5nfb2a16q8HzmH6ldxhyHiLoTJWPhQPBqPbJPFPOEawv1XdozBBNCdz2c5CNIt85ZDTqB3LmUdAggS9M&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?__cft__%5B0%5D=AZU77RYqpkFu1NGpPIJqUp9T97eWsq9YEpOtBR1ddBR4ehoS0fFM2CoiHzxLMOacuGJ4134MXdFw_rAG-mpvoZptXz3q_SferUA5gYQuKppcDcs5JTxv5c_po_LC8aSOzyw8Yfg-ggsKccDdxH5ODaymSEWfJrwJinx_2oiJiIiUoWEgSBc5nfb2a16q8HzmH6ldxhyHiLoTJWPhQPBqPbJPFPOEawv1XdozBBNCdz2c5CNIt85ZDTqB3LmUdAggS9M&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2630977290481195/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620881858643887/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/620991488632924/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/621378841927522/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248934238751055874?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248935719663325187?s=12


 

3 ਸ ਤੀ ਕੱਪ੍ੜ੍ੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਵਟਰਪ੍ਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕੱਪ੍ੜ੍ੇ / ਰੁਮਾਲ ਨ ੂੰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਾ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248938803680559105?s=12 
 

4 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਟੀ. ਐਸ. ਸੇਰਵਗੱਲ ਿੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿਕੀ ਕੂੰਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-

19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਿ ਲਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ 

ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248940295770615808?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 206 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ 

* ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ   ੂੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰ ੇਚਾੜਹਨ ਲਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ 

 

2 ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐਸ. ਸੇਰਵਗੱਲ (ਪ੍ੀਿੀਐਸਐਮ), ਸੀਨੀਅਰ ਿਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਖਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਵਕਹਾ 

ਵਕ ਅਗਾਮੀ ਕਿਕ ਦੇ ਮੂੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਿੀ ਖੁਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ 

ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ, ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. ਡਾ. ਸੂੰਦੀਪ੍ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹਰੋ ਪ੍ਰਸਾਸਵਨਕ 

ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿੀ ਵਲਆ। 
 

3 ਸ ਤੀ ਕੱਪ੍ੜ੍ੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਵਟਰਪ੍ਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕੱਪ੍ੜ੍ੇ / ਰੁਮਾਲ ਨ ੂੰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਿਾ ਵਦੱਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519859428731272&id=128209614562924, PCA, 
Purab premium apartments to furnish flats/rooms for frontline fighters against covid19 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519885088728706&id=128209614562924, 
Extensive contact tracing and sampling leading to detection of cases, DC 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519911845392697&id=128209614562924, DM 
issues orders to close all religious places 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519911925392689&id=128209614562924, District 
Police goes strict on curfew violators 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519926968724518&id=128209614562924, choker 
feed and green fodder arranged for gaushala in magra village in Lalru 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519951872055361&id=128209614562924, False 
claimants of non-availability of food/ essential services to be booked under the Disaster 
Management Act- Girish Dayalan 

7 Field activity in Derabassi 

 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248938803680559105?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1248940295770615808?s=12
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519859428731272&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519885088728706&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519911845392697&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519911925392689&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519926968724518&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=519951872055361&id=128209614562924


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248910131900772357?s=19, PCA, Purab premium 
apartments to furnish rooms/flats for frontline fighters against covid19 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248927954450567169?s=19, extensive contact tracing 
and sampling leading to detection of cases-DC 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248945213646700548?s=19, DM issues orders to close 
all religious places 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248946094475706369?s=19, District Police goes strict 
on curfew violators 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248955735741853697?s=19, Choker Feed & Green 
Fodder arranged for gaushala in Magra Village in Lalru 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248970563873193989?s=19, False claimants of non-
availability of food/essential services to be booked under the disaster management act-Girish 
Dayalan 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Video statement of State Control Room-Day 20th  

2 Circular by DM closing all religious places 

3 Circular on consolidated exemptions 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Unique Service to home alone senior citizens by SBS Nagar Police 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226884914148758&id=739582469545674 
 
 

2 Roadways Drivers Serving as pilots of Ambulances in SBS Nagar dedicatedly 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226884474148802&id=739582469545674 
 

3 Before Serving Langar to Residents in SBS Nagar, Registration on NOSH Program 
(Nawanshahr.nic.in) Must 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226881650815751&id=739582469545674 
 

4 Wheat procurement guidelines issued to farmers in SBS Nagar 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226877847482798&id=739582469545674 
 

5 Curfew Offenders booked by Police in SBS Nagar, 66 FIRs and 84 Arrested 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226877120816204&id=739582469545674 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248910131900772357?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248927954450567169?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248945213646700548?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248946094475706369?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248955735741853697?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1248970563873193989?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226884914148758&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226884474148802&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226881650815751&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226877847482798&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1226877120816204&id=739582469545674


 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Unique Service to home alone senior citizens by SBS Nagar Police 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249014891081396224?s=19 
 
 

2 Roadways Drivers Serving as pilots of Ambulances in SBS Nagar dedicatedly 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249015345072881665?s=19 
 
 

3 Before Serving Langar to Residents in SBS Nagar, Registration on NOSH Program 
(Nawanshahr.nic.in) Must 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249015774737354753?s=19 
 

4 Wheat procurement guidelines issued to farmers in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249016811758055425?s=19 
 

5 Curfew Offenders booked by Police in SBS Nagar, 66 FIRs and 84 Arrested 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249016331485110272?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Unique Service to home alone senior citizens by SBS Nagar Police 

2 Roadways Drivers Serving as pilots of Ambulances in SBS Nagar dedicatedly 

3 Before Serving Langar to Residents in SBS Nagar, Registration on NOSH Program 
(Nawanshahr.nic.in) Must 

4 Wheat procurement guidelines issued to farmers in SBS Nagar 

5 Curfew Offenders booked by Police in SBS Nagar, 66 FIRs and 84 Arrested 
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਓਡ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ, ਸੁਿੱਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਈਿਨ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ 
ਦੁਕਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 8 ਿਜੇ ਤ ੋ2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484498841862068/ 

2 ਅਿਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਿ ਲਈ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨ ੂੰ  75,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ-
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249014891081396224?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249015345072881665?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249015774737354753?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249016811758055425?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249016331485110272?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484498841862068/


https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484501095195176/ 

3 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ 'ਚ ਰੁਝ ੇਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਾ  ੇ6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484505595194726/ 
 
 

4 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ- ਕਨ ੂੰ  ਗਰਗ 

 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484506171861335/ 
 

5 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦ ਜ ੇਦੇ ਮੋ  ੇਨਾਲ ਮੋ ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ-ਰਾਮ ਵਕਸ਼ਨ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484565321855420/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਓਡ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ, ਸੁਿੱਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਈਿਨ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ 
ਦੁਕਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 8 ਿਜੇ ਤ ੋ2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248935527253823489?s=19 

2 ਅਿਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਿ ਲਈ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨ ੂੰ  75,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ-
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248954738369953792?s=19 

3 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ 'ਚ ਰੁਝ ੇਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਾ  ੇ6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248955708021719040?s=19 

4 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ- ਕਨ ੂੰ  ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248956114206470148?s=19 

5 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦ ਜ ੇਦੇ ਮੋ  ੇਨਾਲ ਮੋ ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ-ਰਾਮ ਵਕਸ਼ਨ 

https://twitter.com/DproSri/status/1248963871173296130?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਓਡ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸੋਮਿਾਰ, ਬੁਿੱ ਧਿਾਰ, ਸੁਿੱਕਰਿਾਰ ਅਤੇ ਐਤਿਾਰ ਅਤੇ ਈਿਨ ਨੂੰ ਬਰ ਿਾਲੇ ਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ 
ਦੁਕਾਨਾ ਸਿਰੇੇ 8 ਿਜੇ ਤ ੋ2 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖੁਿੱਲੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆ 

2 ਅਿਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਰਿੱਖ-ਰਖਾਿ ਲਈ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਿਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨ ੂੰ  75,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਦਾਨ-
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ 

3 ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ 'ਚ ਰੁਝ ੇਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਵਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਾ  ੇ6 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

4 ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ- ਕਨ ੂੰ  ਗਰਗ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484501095195176/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484505595194726/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484506171861335/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2484565321855420/
https://twitter.com/DproSri/status/1248935527253823489?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248954738369953792?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248955708021719040?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248956114206470148?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248956114206470148?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248956114206470148?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1248963871173296130?s=19


5 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦ ਜ ੇਦੇ ਮੋ  ੇਨਾਲ ਮੋ ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ-ਰਾਮ ਵਕਸ਼ਨ 

 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ- ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਵਸਰਫ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315649965295823?d=n&sfns=mo  

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਚਲਵਦਆ ਂਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਨੇਪਰ ੇਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315650938629059?d=n&sfns=mo  

3 ਨੋਿਲ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਆਯ ਰਿੈਦ ਪਰਣਾਲੀ ਿੀ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315659678628185?d=n&sfns=mo  

4 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315666661960820?d=n&sfns=mo  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315932781934208?d=n&sfns=mo  

6 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315935408600612?d=n&sfns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ- ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਵਸਰਫ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248920933093392384?s=21  

2 ਨੋਿਲ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਆਯ ਰਿੈਦ ਪਰਣਾਲੀ ਿੀ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248920183231528962?s=21  

3 Your Health Is Our Priority 
key initiatives to fight against COVID-19 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249026888527314951?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ- ਵਸਵਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਵਸਰਫ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315649965295823?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315650938629059?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315659678628185?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315666661960820?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315932781934208?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1315935408600612?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248920933093392384?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1248920183231528962?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249026888527314951?s=21


2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਚਲਵਦਆ ਂਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਨੇਪਰ ੇਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 
 

3 ਨੋਿਲ ਕੋਰਨੋਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਆਯ ਰਿੈਦ ਪਰਣਾਲੀ ਿੀ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ 

 

4 Protect yourself and help prevent spreading the virus to others 
 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 
 

6 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 
 

7 Your Health Is Our Priority 
key initiatives to fight against COVID-19 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ 1257 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 15 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085514491480645/308551401148
0693/?type=3&theater 

2 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ, 
ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ , 
ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅੁਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/30855195114801
43/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfaVkQDgwJ4hMO7pCTGYFxRHe9od6z_kvxcuA4HFNkH
ZXTv0tIvEvpJBKSeSpznp_TGrZytTiPzt1FTETtYoXSsr&theater 

3 ਵਿਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਉ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ ! 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/30855234781464
13/?type=3&theater 

4  ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ 
ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/30855328348121
44/?type=3&theater 

5 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085564144809013/308554957814
3803/?type=3&theater 

6 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,ਹਥੱ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਜੇ ਫ਼ਲ 

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਾਂਦੇ ਰਹੋ ।। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085659658132795/308565905813
2855/?type=3&theater 

7 ਕਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਿਗੇੀ ਸੁਰ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ । 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085514491480645/3085514011480693/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085514491480645/3085514011480693/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085519511480143/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfaVkQDgwJ4hMO7pCTGYFxRHe9od6z_kvxcuA4HFNkHZXTv0tIvEvpJBKSeSpznp_TGrZytTiPzt1FTETtYoXSsr&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085519511480143/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfaVkQDgwJ4hMO7pCTGYFxRHe9od6z_kvxcuA4HFNkHZXTv0tIvEvpJBKSeSpznp_TGrZytTiPzt1FTETtYoXSsr&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085519511480143/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfaVkQDgwJ4hMO7pCTGYFxRHe9od6z_kvxcuA4HFNkHZXTv0tIvEvpJBKSeSpznp_TGrZytTiPzt1FTETtYoXSsr&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085523478146413/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085523478146413/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085532834812144/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3085532834812144/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085564144809013/3085549578143803/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085564144809013/3085549578143803/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085659658132795/3085659058132855/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085659658132795/3085659058132855/?type=3&theater


https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085828444782583/308582716144
9378/?type=3&theater 

  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ 1257 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 15 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248913974495596544 

2 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ, 
ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ , 
ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅੁਪਰੈਲ ਤੋਂ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248914486125191168 

3 ਵਿਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਉ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ ! 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248914848223649793 

4 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248915638799630337 

5  ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248921515820593154 

6 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,ਹਥੱ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਜੇ ਫ਼ਲ 

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਾਂਦੇ ਰਹੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248938157455769601 

7 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248962862808068096 

8  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਿੇਗੀ ਸ਼ੁਰ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਿੱਲੋਂ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚਿ ਲਈ ਲੋਕਾਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,ਹਥੱ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਜੇ ਫ਼ਲ 

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਾਂਦੇ ਰਹੋ । 

3 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿਿੱਚ 1257 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 15 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085828444782583/3085827161449378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3085828444782583/3085827161449378/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248913974495596544
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248914486125191168
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248914848223649793
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248915638799630337
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248921515820593154
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248938157455769601
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1248962862808068096


5 ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ, 
ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ , 
ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅੁਪਰੈਲ ਤੋਂ 

6 ਵਿਸਾਖੀ ਘਰੇ ਮਨਾਉ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਭਵਿਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆ ਂਲਈ ਮਨਾਈਏ ! 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਿੱਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ 
ਅਪੀਲ 
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