
 

Date: 13-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 4480 

2 Total No. of samples sent 4480 

3 Total No. of patients tested positive till date 176 

4 Total No. of patients tested negative 3858 

5 Results Awaited 446 

6 No. of patients cured out of positive 25 

7 Active cases 139 

8 No. of Patients on oxygen support 02 

 No. of Patients in ICU 00 

9 Patients who are critical and on ventilator support 01 

10 Total Deaths reported 12 

 
 



 

                 Patients reported positive on 13.4.2020- 06 
 

District Number of cases Remarks 
Ludhiana 01 New case 

Pathankot 02 Contacts of Positive case. 
SAS Nagar 01 Contacts of Positive case. 

Jalandhar 02 1 Contact of positive case. 
1 SARI. 

 

• Number of patients put on oxygen support-02 

• Number of patients admitted in ICU-Nil 

• Number of patients put on ventilator support-01 

• Number of new patients cured-02 

• Number of new deaths reported- NIL 

 
 

2. Confirmed Cases:- 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 54 5 2 

2. Jalandhar 24 4 1 

3. SBS Nagar 19 13 1 

4. Pathankot 18 0 1 

5. Amritsar 11 0 2 

6. Ludhiana 11 1 2 

7. Mansa 11 0 0 

8. Hoshiarpur 7 2 1 

9. Moga 4 0 0 

10. Faridkot 3 0 0 

11. Ropar 3 0 1 

12. Barnala 2 0 1 

13. FG Sahib 2 0 0 

14. Kapurthala 2 0 0 

15. Patiala 2 0 0 

16. Sangrur 2 0 0 

17. Muktsar 1 0 0 

 Total 176 25 12 

 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT AMARINDER LEADS BAISAKHI PRAYERS WITH OWN ARDAS AT 

11, THANKS PEOPLE FOR STAYING IN   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-leads-baisakhi-prayers-own-ardas-11-
thanks-people-staying 
 

2.  ||Live|| Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the people of     
Punjab for the auspicious occasion of #Vaisakhi. Urging people to celebrate 
Vaisakhi in homes and do Ardas at 11 AM tomorrow for the good health and 
safety of all. #VaisakhiAtHome 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500216809627&id=1412317599064359 

 

3. In wake of #Coronavirus crisis, a vast infrastructure of 3691 purchase centres including 153 main 

yards, 280 sub yards, 1434 purchase centres besides adding 1824 yards of rice mills specially 

during this season, has been created by the Punjab Government led by Chief Minister Captain 

Amarinder Singh to ensure smooth and safe procurement of wheat in all 22 districts. 

 

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

 

4. Punjab Government issues precautionary advisories for wheat harvesting and procurement to 

prevent spread of Corona virus. Rural Development Minister Tripit Bajwa appeals to people to 

ensure strict compliance of advisories  
 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-precautionary-
advisories-wheat-harvesting-and-procurement-prevent  
 

5. MANDI BOARD ESTABLISHES CONTROL ROOM FOR ALL DISTRICTS TO 
RESOLVE PROCUREMENT ISSUES-LAL SINGH 
 
 http://diprpunjab.gov.in/?q=content/mandi-board-establishes-control-room-all-districts-
resolve-procurement-issues-lal-singh   
 

6. TRIPT BAJWA DECIDES TO GIVE 30 PER CENT OF HIS SALARY TO CHIEF 

MINISTER'S RELIEF FUND FOR NEXT SIX MONTHS  
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/tript-bajwa-decides-give-30-cent-his-salary-chief-
ministers-relief-fund-next-six-months  
 

7. Sukhjinder Singh Randhawa announces to donate 30 percent salary each month until Covid 

fund is in existence 
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sukhjinder-singh-randhawa-announces-donate-30-
percent-salary-each-month-until-covid-fund   
 
 

8. To ensure more efficient and effective supply of food and essential items to all needy persons 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-leads-baisakhi-prayers-own-ardas-11-thanks-people-staying
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-leads-baisakhi-prayers-own-ardas-11-thanks-people-staying
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http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sukhjinder-singh-randhawa-announces-donate-30-percent-salary-each-month-until-covid-fund
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sukhjinder-singh-randhawa-announces-donate-30-percent-salary-each-month-until-covid-fund


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in a coordinated manner during the lockdown, @PunjabPoliceInd has created centralized food 

pools across districts for optimum allocation and distribution 

 

https://t.co/KwvAkUccPJ 

  

9. BREAKING: British High Commission’s special chartered flight, operated by the British 

Airways, is taking-off from Amritsar International Airport today at 2:30 PM, carrying 271 

passengers. They are all British Nationals 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157775142032779&id=713682778 

 

10. Kashmiri Migrants: Breaking – Pathankot.The Jammu and Kashmir Administration has finally 

agreed to take back 1400 stranded Kashmiri migrants, who had been put up in the relief camps,  

at Pathankot. DC Pathankot is waiting for a final green signal from his counterpart, DC Kathua, 

to repatriate them at Lakhanpur barrier. This will also open the way for the return of Kashmiri 

students stranded in Amritsar, who have already completed their quarantine period 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157775130947779&id=713682778 

 

11. 134 Bhutanese students, who had been stranded in the hostels of Lovely Professional 

University, Phagwara–Jalandhar, ￼were allowed them to leave for Bhutan 🇧🇹  through a 

special flight arranged by Bhutanese Government. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157774856667779&id=713682778 

 

https://t.co/KwvAkUccPJ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157775130947779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157774856667779&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 12/04/2020 to 2:00 PM 13/04/2020)  
 
FACEBOOK 

 

Sr.No. Post with link  

1 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਦੀ ਮਹ ਮ ਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 

ਰਿੁੱਚ ਹ ੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਪ ਖਤ  

ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇ  ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬ ਤ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤ ਾਂ 15 ਜ ਨ ਤੁੱਕ ਚੁੱਲੇਗੀ। 

On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Punjab 

Government has made elaborate preparations to ensure smooth and hassle free 

procurement of wheat during Rabi Marketing Season-2020-21 amid trying 

circumstances due to #Covid19. All the requisite arrangements are in place by the 

Mandi Board well in advance for the procurement which will begin from April 15 

and continue till May 31 and if need be, till June 15. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538648973097877&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961167527673903&id=631211620669497  

2 “  ਰੇ ਪੰਜ ਬੀਆਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਪੰਜ ਬ ਦੀ #ਕੋਰਿਡ19 ਰਿਰ ੁੱਧ ਲੜ ਈ ਅਤੇ ਰਜੁੱਤ ਲਈ  ਰਹਯੋਗ ਰਦੁੱਤ  ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ। ਹ ਲ ਾਂਰਕ, 

ਕ ਝ ਸ਼ਰ ਰਤੀ ਅਨ ਰ ਾਂ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅੁੱਜ ਪਰਟਆਲ  ਰਿੁੱਚ ਿ ਪਰੀ ਮੰਦਭ ਗੀ ਘਟਨ  ਰਿੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਤੁੱਤ, ਜੋ   ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ 

ਜੋਖਮ ਰਿੁੱਚ ਪ ਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਖ਼ਤੀ ਨ ਲ ਨਰਜੁੱਰਿਆ ਜ ਿੇਗ । ਇ   ਬਧੰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ  ਖਤ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ”, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜ ਬ। 

"All Punjabis have been co-operating and helping Punjab fight and win the battle 

against #Covid19. However, a few miscreants, as in today’s unfortunate incident 

in Patiala, who are putting everyone at risk, will be dealt with a heavy hand. Have 

issued strict directions to DGP", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538737883088986&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961267344330588&id=631211620669497  

3 ||ਲ ਈਿ|| ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਭਲਕੇ ਯ ਨੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੇ ਪ ਿਨ ਰਦਹ ੜੇ ਦ  ਆਪਣ  

  ਨੇਹ    ਰਰਆਾਂ ਨ ਲ   ਾਂਝ  ਕਰਰਦਆਾਂ।   ਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਰਿ ਰ ਨ ਲ ਰਿ  ਖੀ ਮਨ ਓ ਤੇ  ਿੇਰੇ 11 

ਿਜ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦ   ਕਰੋ। 
||Live|| Chief Minister Captain Amarinder Singh's message to the people of Punjab for 
the auspicious occasion of #Vaisakhi. Urging people to celebrate Vaisakhi in homes and 
do Ardas at 11 AM tomorrow for the good health and safety of all. #VaisakhiAtHome 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500216809627&id=141231759906435
9  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500103476305&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538648973097877&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538648973097877&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961167527673903&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538737883088986&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538737883088986&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961267344330588&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500216809627&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500216809627&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500103476305&id=631211620669497


4 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 

|| April 12, 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=2578912805687900&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578914609021053&id=63121162066949 

5 ਤ ਲ ਬੰਦੀ ਦੌਰ ਨ   ਰੇ ਲੋੜਿੰਦ ਰਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿ ਤ ਾਂ ਦੀ ਢ ੁੱਕਿੀਂ   ਪਲ ਈ ਅਤੇ ਿੰਡ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣ ਉਣ ਲਈ, ਪੰਜ ਬ ਪ ਰਲ  ਨੇ ਰਜ਼ਰਲਆਾਂ ਰਿੁੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖ ਰ ਕ ਪ ਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇ  ਪ ਲ ਪਰਣ ਲੀ ਰਿਚ 

ਰ ਿਲ ਪਰਸ਼  ਨ ਨ ਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਪੰਡ ਦੇ ਪ ਰਲ  ਅਰਧਕ ਰੀ (ਿੀਪੀਓਜ਼), ਐਨਜੀਓਜ਼, ਦ ਨੀ, 

ਿਲੰਟੀਅਰ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਧ ਰਰਮਕ  ੰ ਥ ਿ ਾਂ ਅਤੇ  ਮ ਜ ਭਲ ਈ ਗਰ ੁੱਪ ਾਂ ਨ ੰ ਸ਼ ਮਲ ਕੀਤ  ਰਗਆ ਹੈ।  

To ensure more efficient and effective supply of food and essential items to all 

needy persons in a coordinated manner during the lockdown, the Punjab Police 

India has created centralized food pools across districts for optimum allocation 

and distribution. The pool system encompasses the Village Police Officers 

(VPOs), NGOs, donors, volunteers besides religious organisations & social 

welfare groups, in tandem with the civil administration. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538833363079438&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961407827649873&id=631211620669497  

6 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਿ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਆਪ  ਭ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੀ ਲੁੱਖ-ਲੁੱਖ 

ਿਧ ਈ। ਇਹ ਰਿ  ਖੀ ਭਰਿੁੱਖ ਦੀਆਾਂ ਰਿ  ਖੀਆਾਂ ਲਈ। ਯ ਦ ਰੁੱਖੋ, "ਕਰੋਨ  ਰਖ਼ਲ ਫ਼ ਲੜਰਦਆਾਂ ਜੰਗ। ਿੈ  ਖੀ ਮਨ ਓ 

ਪਰਰਿ ਰ ਦੇ  ੰਗ। 

Punjab government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh wishes you all 

a very happy Vaisakhi. This Vaisakhi for future Visakhis. #StayHomeStaySafe 

#CelebrateVaisakhiAtHome 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539215109707930&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961805930943396&id=631211620669497  

7 "ਮੈਂ   ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੀਆਾਂ ਬਹ ਤ-ਬਹ ਤ ਿਧ ਈਆਾਂ ਰਦੰਦ  ਹ ਾਂ। ਇਹ ਰਦਨ ਖ ਲ ੇ ਦੀ  ਥ ਪਨ  ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 

ਿ ਢੀ ਦ  ਰਤਉਹ ਰ ਹੈ। ਆਓ, ਅੁੱਜ ਅ ੀਂ   ਰੇ 11 ਿਜ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲ  ਲਈ ਅਰਦ   ਕਰੀਏ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ 

ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜ ਬ 

"I wish all a very Happy Vaisakhi. This day marks the celebration of the harvest 

and the establishment of the Khalsa. Today let us all do #ArdasAt11 for Sarbat Da 

Bhala", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. #VaisakhiAtHome 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539264023036372&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961856214271701&id=631211620669497  

8 #ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰ   ੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤ ੇਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨ ਉਣ ਲਈ ਮ ੁੱਖ 

ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਿ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋ  ਇੰਤਜ਼ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਤਰਹਤ 

  ਰੇ 22 ਰਜ਼ਰਲਹਆਾਂ ਰਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਿੁੱਚ 153 ਪਰਮ ੁੱਖ ਫੜਹ, 280 ਛੋਟੇ ਫੜਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲ ਿ  ਇ   ੀਜ਼ਨ ਦੌਰ ਨ ਚੌਲ ਰਮੁੱਲ ਾਂ ਰਿੁੱਚ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜਹ ਬਣ ਏ ਗਏ ਹਨ। 

In wake of #Coronavirus crisis, a vast infrastructure of 3691 purchase centres 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578912805687900&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578912805687900&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578914609021053&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538833363079438&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2538833363079438&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961407827649873&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539215109707930&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539215109707930&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961805930943396&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539264023036372&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539264023036372&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961856214271701&id=631211620669497


including 153 main yards, 280 sub yards, 1434 purchase centres besides adding 

1824 yards of rice mills specially during this season, has been created by the 

Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh to ensure 

smooth and safe procurement of wheat in all 22 districts. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539357146360393&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961939014263421&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 To ensure more efficient and effective supply of food and essential items to all needy 
persons in a coordinated manner during the lockdown, @PunjabPoliceInd has created 
centralized food pools across districts for optimum allocation and distribution........(1/2)  
 
https://t.co/KwvAkUccPJ  
 

2 On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Punjab Government has made 
elaborate preparations to ensure smooth & hassle free procurement of wheat during 
Rabi Marketing Season-2020-21 amid trying circumstances due to #Covid19.....(1/2)  
https://t.co/AUVNwbqpen  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249283549167071232?s=19  

3 Eleven persons were have been arrested in connection with horrendous attack on a 
police party at vegetable market in Patiala this morning, in which an ASI’s hand was cut 
off by a group of Nihangs........(1/2) 
 https://t.co/yDC4tmQ8rq  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249308059676979206?s=19  

4 RT: All Punjabis have been co-operating & helping Punjab fight the battle against 
#Covid19. However, a few miscreants, as in today’s unfortunate incident in Patiala, who 
are putting everyone at risk, will be dealt with a heavy hand. Issued strict directions to 
DGP. Sharing my views.  
https://t.co/bfE5qsdMih  
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249317530511896580?s=19  

5 RT: [Live] My message to the people of Punjab for the auspicious occasion of Vaisakhi. 
Let's celebrate Vaisakhi in our homes and do an Ardas at 11 AM tomorrow for the good 
health and safety of all. #VaisakhiAtHome  
https://t.co/ipWQOknNjP  
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249329540029022208?s=19  

6 |April 12, 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/evDlMmkhYd  

7 Punjab government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh wishes you all a very 
happy Vaisakhi. This Vaisakhi for future Visakhis. #StayHomeStaySafe 
#CelebrateVaisakhiAtHome  
https://t.co/O0AqeQ09VZ  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249537974087430145?s=19  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539357146360393&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539357146360393&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=961939014263421&id=631211620669497
https://t.co/KwvAkUccPJ
https://t.co/AUVNwbqpen
https://twitter.com/CMOPb/status/1249283549167071232?s=19
https://t.co/yDC4tmQ8rq
https://twitter.com/CMOPb/status/1249308059676979206?s=19
https://t.co/bfE5qsdMih
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249317530511896580?s=19
https://t.co/ipWQOknNjP
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249329540029022208?s=19
https://t.co/evDlMmkhYd
https://t.co/O0AqeQ09VZ
https://twitter.com/CMOPb/status/1249537974087430145?s=19


8 "I wish all a very Happy Vaisakhi. This day marks the celebration of the harvest and the 
establishment of the Khalsa. Today let us all do #ArdasAt11 for Sarbat Da Bhala", 
@capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. #VaisakhiAtHome  
https://t.co/KlzoRPFMrS  

9 RT: Police Party on Naka duty was attacked today in which one ASI’s hand was cut off & 6 
were injured. Police cornered the culprits & have taken them into custody. Have given 
instructions to the @PunjabPoliceInd to deal with anyone breaking the law in strictest 
possible manner. (1/2) 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249270944050241537?s=19  

10 RT: I am proud of the @PunjabPoliceInd party under SI Bikkar Singh for professionally 
handling this situation. ASI Harjeet Singh is undergoing plastic surgery in PGI-Chandigarh, 
praying for a successful surgery. (2/2) 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249271739504156672?s=19  

11 Chief Minister @capt_amarinder Singh led @PunjabGovtIndia has formed special 
committee which will submit a report within 10 days giving suggestions regarding how to 
remove lockdown step by step #VaisakhiAtHome #ArdasAt11  
https://t.co/ZoIsAVe4SY  

12 Chief Minister @capt_amarinder Singh led @PunjabGovtIndia is in talks with a senior 
Economist who may soon be authorize to chair the special committee dedicated towards 
revival on industry in the state. #CoronavirusPandemic #VaisakhiAtHome #ArdasAt11 
https://t.co/6xjBzVr2nR  

13 RT: I am happy to share that a 7 1/2 hour long surgery has been successfully completed in 
PGI to repair the severed wrist of ASI Harjeet Singh. I thank the entire team of doctors 
and support staff for their painstaking effort. Wishing ASI Harjeet Singh a speedy 
recovery. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249333922183254016?s=19  

14 RT: I urge all to celebrate the auspicious festival of #VaisakhiAtHome and do an 
#ArdasAt11 am for Sarbat Da Bhala. 
 https://t.co/GHsTIpIyx5  

15 RT: I join the nation in paying my tributes to the innocent martyrs of the #JallianwalaBagh 
massacre. It’s been 101 years but the memory of this unfortunate incident still haunts us. 
I bow in the honour of their martyrdom. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249546512339619840?s=19  

16 Amid #Coronavirus crisis, vast infrastructure of 3691 purchase centres including 153 main 
yards, 280 sub yards, 1434 purchase centres besides adding 1824 yards of rice mills, has 
been created by @PunjabGovtIndia led by CM @capt_amarinder Singh. 
Details at: https://t.co/uD82hFyLBn  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249614886599983104?s=19 
 https://twitter.com/CMOPb/status/1249615131924889600?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੈ: ਜਨਰਲ ਟੀ ਐ  ਸ਼ੇਰਰਗੁੱਲ ਪੀਿੀਐ ਐਮ,  ੀਨੀਅਰ ਿ ਇ  ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਓਜੀ ਅਤ ੇਮ ੁੱਖ  ਲ ਹਕ ਰ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 

ਪੰਜ ਬ ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਹੈ ਰਕ ਖ ਸ਼ਹ ਲੀ ਦੇ ਰ ਖੇ ਕੋਰਿਡ 19 ਰਖਲ ਫ ਜੰਗ ਰਿਚ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕ  ਰਨਭ ਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਾਂ ਨੇ 

ਰਕਹ  ਰਕ ਅਗ ਮੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਰ ਹਤ ਕ ਰਜ ਰਿਚ ਿੀ ਖ  ਹ ਲੀ ਦੇ ਰ ਰਖਆਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਰਸ਼  ਨ ਨ ਲ 

https://t.co/KlzoRPFMrS
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249270944050241537?s=19
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249271739504156672?s=19
https://t.co/ZoIsAVe4SY
https://t.co/6xjBzVr2nR
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249333922183254016?s=19
https://t.co/GHsTIpIyx5
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249546512339619840?s=19
https://t.co/uD82hFyLBn
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249614886599983104?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1249615131924889600?s=19


ਮੋਢੇ ਨ ਲ ਮੋਢ  ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤ  ਜ ਿੇਗ । 

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.instagram.com/p/B-3-ZAxJJwl/?igshid=1qa4z52qm7oy0 

2 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਿ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਆਪ  ਭ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੀ ਲੁੱਖ-ਲੁੱਖ 

ਿਧ ਈ। ਇਹ ਰਿ  ਖੀ ਭਰਿੁੱਖ ਦੀਆਾਂ ਰਿ  ਖੀਆਾਂ ਲਈ। ਯ ਦ ਰੁੱਖੋ, "ਕਰੋਨ  ਰਖ਼ਲ ਫ਼ ਲੜਰਦਆਾਂ ਜੰਗ। ਿੈ  ਖੀ ਮਨ ਓ 

ਪਰਰਿ ਰ ਦੇ  ੰਗ।"  

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government wishes you all a 

very happy Vaisakhi. This Vaisakhi for future Visakhis. #StayHomeStaySafe 

#celebratevaisakhiathome 
https://www.instagram.com/p/B-6FBxUpKlf/?igshid=3kooz34gqz48  
https://www.instagram.com/p/B-6FGb2hQd6/?igshid=1te1k6na4zg0g  

3 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਦੀ ਮਹ ਮ ਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 

ਰਿੁੱਚ ਹ ੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਪ ਖਤ  

ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇ  ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬ ਤ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤ ਾਂ 15 ਜ ਨ ਤੁੱਕ ਚੁੱਲੇਗੀ। 
On the directives of Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Punjab Government has 
made elaborate preparations to ensure smooth and hassle free procurement of wheat 
during Rabi Marketing Season-2020-21 amid trying circumstances due to #Covid19. All 
the requisite arrangements are in place by the Mandi Board well in advance for the 
procurement which will begin from April 15 and continue till May 31 and if need be, till 
June 15. 
 
https://www.instagram.com/p/B-6cQEzpzK7/?igshid=1u4hz8umlmwub  
 
https://www.instagram.com/p/B-6cGUSBLB5/?igshid=1lw76ns886fii  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 

|| April 12, 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/tBDzJqxAgLs  

2 "  ਰੇ  ਰਤਕ ਰਯੋਗ ਪੰਜ ਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਕ ਅੁੱਜ ਰਿ  ਖੀ ਦੇ ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਤਉਹ ਰ ਮੌਕੇ  ਭ ਨੇ ਿੀਕ 11 ਿਜ ੇ

 ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦ   ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇ  ਦੌਰ ਨ ਤ  ੀਂ   ਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇ ਬ ੁੱਕ ਅਕ ਊਂਟ ਤੋਂ ਲ ਈਿ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 

ਅਰਦ    ਭ ਨ ਲ   ਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਹ ਤ-ਬਹ ਤ ਧਨੰਿ ਦ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਬ। 

"All the respected Punjabis are requested to pray today for the good of the all at 

11am on the holy festival of Vaisakhi. In the meantime, you all go live from your 

Facebook account and share this prayer with all. Thank you very much",  Captain 

Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. #VaisakhiAtHome # ArdaasAt11 

https://www.instagram.com/p/B-6FBxUpKlf/?igshid=3kooz34gqz48
https://www.instagram.com/p/B-6FGb2hQd6/?igshid=1te1k6na4zg0g
https://www.instagram.com/p/B-6cQEzpzK7/?igshid=1u4hz8umlmwub
https://www.instagram.com/p/B-6cGUSBLB5/?igshid=1lw76ns886fii
https://youtu.be/tBDzJqxAgLs


https://youtu.be/zhi808jcQr4  

3 "ਮੈਂ   ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੀਆਾਂ ਬਹ ਤ-ਬਹ ਤ ਿਧ ਈਆਾਂ ਰਦੰਦ  ਹ ਾਂ। ਇਹ ਰਦਨ ਖ ਲ ੇ ਦੀ  ਥ ਪਨ  ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 

ਿ ਢੀ ਦ  ਰਤਉਹ ਰ ਹੈ। ਆਓ, ਅੁੱਜ ਅ ੀਂ   ਰੇ 11 ਿਜ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲ  ਲਈ ਅਰਦ   ਕਰੀਏ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ 

ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜ ਬ 

"I wish all a very Happy Vaisakhi. This day marks the celebration of the harvest 

and the establishment of the Khalsa. Today let us all do #ArdasAt11 for Sarbat Da 

Bhala", Captain Amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. #VaisakhiAtHome 
https://youtu.be/yLbvY5doeKs  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/mandis/  
Amid COVID-19 crisis, Punjab Government made provision for smooth and safe 
procurement of wheat. 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/amid/ 

2 ਪਵਿਆਲਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਪੁਵਲਸ ਿੀਮ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਣ ੇ11 
ਵਨਹੰਗ ਵਗਰਫਤਾਰ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/  
11 Nihangs, including a woman, arrested for brutal attack on police team enforcing 
curfew and social distancing at Patiala vegetable market 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/11-2/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇ4 ਿਰੱਕ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਜੇ 

1200 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 400 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162358118563533?__tn__=-R 

2 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

-42 ਿੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162355655230446?__tn__=-R 

3 ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 

ਅੱਜ 580 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162357628563582?__tn__=-R 

4 ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਇਆ ਸਖਤ 

-ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਿੇ, ਵਤੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162355161897162?__tn__=-R 

5 ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਮਦਦ ਨੇ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਹੰਚਾਇਆ 

https://youtu.be/zhi808jcQr4
https://youtu.be/yLbvY5doeKs
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/mandis/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/amid/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/11-2/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162358118563533?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162355655230446?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162357628563582?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162355161897162?__tn__=-R


ਆਈ. ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਪੱੁਤਰ ਨੂੰ  ਜਨਮ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162356698563675?__tn__=-R 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162356075230404?__tn__=-R 

7 ਅਖੌਤੀ ਵਨਹੰਗਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਪੁਵਲਸ ਜਿਾਨ ਨੂੰ  ਕਾਰ ਸੇਿਾ 
ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 

-ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹਮਲਾ ਅਵਤ ਵਨੰਦਣਯੋਗ-ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162358268563518/?ty
pe=3&theater 

8 Rate list of vegetables (photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162558275210184/?ty
pe=3&theater 

9 ਅੁੱਜ  ਿੇਰੇ ਪਰਟਆਲ  ਰਿੁੱਚ ਿ ਪਰੀ ਘਟਨ  ਦੌਰ ਨ ਏਐ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਜੀ ਦ  ਹੁੱਥ ਿੁੱਰਢਆ ਰਗਆ  ੀ ਰਜ ਦੀ 

 ਰਜਰੀ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰਲਜ ਇਆ ਰਗਆ  ੀ। ਮੈਨ ੰ ਖ ਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ   ਢੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਇਹ  ਰਜਰੀ 

ਕ ਮਯ ਬ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ  ਹੁੱਥ ਜੋੜ ਰਦੁੱਤ  ਰਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰ ਹਤਯ ਬੀ ਦੀ ਅਰਦ   ਕਰਦ  ਹ ਾਂ ਤੇ 

  ਰੇ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ  ਟ ਫ਼ ਦ  ਸ਼ ਕਰਗ ਜ਼ ਰ ਹ ਾਂ। (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

... 
I am happy to share that a 7 1/2 hour long surgery has been successfully completed in 
PGI to repair the severed wrist of ASI Harjeet Singh. I thank the entire team of doctors 
and support staff for their painstaking effort. Wishing ASI Harjeet Singh a speedy 
recovery. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162416505224361?__tn__=-R 

10   . ਅੰਕ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ (ਆਈ ਏ ਐ )  ਹ ਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਰਿਚ ਬੈਿ ਕੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਮ ਲੇ   ਣਦੇ ਹੋਏ। 

(Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=254098015723435 

11 ਪਰਭ ਰਿਤ ਇਲ ਰਕਆਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਲਈ ਟੀਮ ਾਂ ਨ ੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਰਨ ਮੌਕੇ   ੰਦ ਮੈਬਰ  . ਗ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਔਜਲ , 

ਰਿਧ ਇਕ  . ਇੰਦਰਬੀਰ ਰ ੰਘ ਬ ਲ ਰੀਆ, ਮੇਅਰ  . ਕਰਮਜੀਤ ਰ ੰਘ ਰਰਟੰ , ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਿਦ ਲ ਰ ਰ ੰਘ 

ਰਢੁੱਲੋਂ  ਅਤ ੇਹੋਰ। (Video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=255007579225579 

12 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 
-ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਹੱਸੇ ਨੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਮੁੱ ਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਾਂਗੇ-ਮਅੇਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜਣਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਬੁਲਾਰੀਆ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162419081890770?__tn__=-R 

13 ਨਿਜੋਤ ਵਸੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ PPE ਵਕੱਿਾਂ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162580738541271?__tn__=-R 

14 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਪੁਵਲਸ ਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਵਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162580548541290?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162356698563675?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162356075230404?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162358268563518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162358268563518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162558275210184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162558275210184/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162416505224361?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=254098015723435
https://www.facebook.com/watch/?v=255007579225579
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162419081890770?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162580738541271?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162580548541290?__tn__=-R


S.N. Post with link 

1 ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 

ਅੱਜ 580 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328416236515330 

2 ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇ4 ਿਰੱਕ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਜੇ 

1200 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 400 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328659493601285 

3 ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਮਦਦ ਨੇ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਹੰਚਾਇਆ 

ਆਈ. ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਪੱੁਤਰ ਨੂੰ  ਜਨਮ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249327385561817089 

4 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

-42 ਿੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249325784533065728 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249326687717715968 

6 ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਇਆ ਸਖਤ 

-ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਿੇ, ਵਤੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249325287940096003 

7 ਅਖੌਤੀ ਵਨਹੰਗਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਪੁਵਲਸ ਜਿਾਨ ਨੂੰ  ਕਾਰ ਸੇਿਾ 
ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 

-ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹਮਲਾ ਅਵਤ ਵਨੰਦਣਯੋਗ-ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਵਸੰਘ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328709779091462 

8 ਅੁੱਜ  ਿੇਰੇ ਪਰਟਆਲ  ਰਿੁੱਚ ਿ ਪਰੀ ਘਟਨ  ਦੌਰ ਨ ਏਐ ਆਈ ਹਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਜੀ ਦ  ਹੁੱਥ ਿੁੱਰਢਆ ਰਗਆ  ੀ ਰਜ ਦੀ 

 ਰਜਰੀ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰਲਜ ਇਆ ਰਗਆ  ੀ। ਮੈਨ ੰ ਖ ਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ   ਢੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੁੱਲੀ ਇਹ  ਰਜਰੀ 

ਕ ਮਯ ਬ ਰਹੀ ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦ  ਹੁੱਥ ਜੋੜ ਰਦੁੱਤ  ਰਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰ ਹਤਯ ਬੀ ਦੀ ਅਰਦ   ਕਰਦ  ਹ ਾਂ ਤੇ 

  ਰੇ ਡ ਕਟਰ ਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ  ਟ ਫ਼ ਦ  ਸ਼ ਕਰਗ ਜ਼ ਰ ਹ ਾਂ। (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249575384888176649 

9 Rate list of vegetables (photo) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249574763552321536 

10  . ਅੰਕ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ (ਆਈ ਏ ਐ )  ਹ ਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਰਿਚ ਬੈਿ ਕੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਮ ਲੇ   ਣਦੇ ਹੋਏ। 

(Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249578038636904448  

11 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 
-ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਹੱਸੇ ਨੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਮੁੱ ਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਾਂਗੇ-ਮਅੇਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜਣਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਬੁਲਾਰੀਆ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249583033394401280 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328416236515330
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328659493601285
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249327385561817089
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249325784533065728
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249326687717715968
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249325287940096003
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249328709779091462
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249575384888176649
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249574763552321536
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249578038636904448
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249583033394401280


12 ਪਰਭ ਰਿਤ ਇਲ ਰਕਆਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਲਈ ਟੀਮ ਾਂ ਨ ੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਰਨ ਮੌਕੇ   ੰਦ ਮੈਬਰ  . ਗ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਔਜਲ , 

ਰਿਧ ਇਕ  . ਇੰਦਰਬੀਰ ਰ ੰਘ ਬ ਲ ਰੀਆ, ਮੇਅਰ  . ਕਰਮਜੀਤ ਰ ੰਘ ਰਰਟੰ , ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਿਦ ਲ ਰ ਰ ੰਘ 

ਰਢੁੱਲੋਂ  ਅਤ ੇਹੋਰ। (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249582521458671618 

13 ਨਿਜੋਤ ਵਸੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤੀਆਂ PPE ਵਕੱਿਾਂ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249593926224203776 

14 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਪੁਵਲਸ ਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਵਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249594327874932736 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਆਏ ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦ ੇ4 ਿਰੱਕ ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਭੇਜੇ 

1200 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ 400 ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 

3 ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋਇਆ ਸਖਤ 

-ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਿੇ, ਵਤੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ 

4 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਲਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ ਸ਼ੁਰੂ 

-42 ਿੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਦੀ ਸਾਰ 

5 ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵਮਲੀ ਮਦਦ ਨੇ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਹੰਚਾਇਆ 

ਆਈ. ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਪੱੁਤਰ ਨੂੰ  ਜਨਮ 

6 ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 

ਅੱਜ 580 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਿਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਹਾਇਤਾ 

7 ਅਖੌਤੀ ਵਨਹੰਗਾਂ ਿੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਪੁਵਲਸ ਜਿਾਨ ਨੂੰ  ਕਾਰ ਸੇਿਾ 
ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਵਹਬ ਿੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 

-ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਵਗਆ ਹਮਲਾ ਅਵਤ ਵਨੰਦਣਯੋਗ-ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਵਸੰਘ 

8 Rate list of vegetables (photo) 

9  . ਅੰਕ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ (ਆਈ ਏ ਐ )  ਹ ਇਕ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਰਿਚ ਬੈਿ ਕੇ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਮ ਲੇ   ਣਦੇ ਹੋਏ। 

(Video) 

10 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਭਗਤਾਂਿਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਰਿਾਈ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਸਪਰੇਅ 

ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਤਰਜੀਹ-ਔਜਲਾ 
-ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਹੱਸੇ ਨੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਮੁੱ ਕਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਾਂਗੇ-ਮਅੇਰ 

-ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜਣਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਬੁਲਾਰੀਆ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249582521458671618
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249593926224203776
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249594327874932736


11 ਪਰਭ ਰਿਤ ਇਲ ਰਕਆਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਲਈ ਟੀਮ ਾਂ ਨ ੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਰਨ ਮੌਕੇ   ੰਦ ਮੈਬਰ  . ਗ ਰਜੀਤ ਰ ੰਘ ਔਜਲ , 

ਰਿਧ ਇਕ  . ਇੰਦਰਬੀਰ ਰ ੰਘ ਬ ਲ ਰੀਆ, ਮੇਅਰ  . ਕਰਮਜੀਤ ਰ ੰਘ ਰਰਟੰ , ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਰਸ਼ਿਦ ਲ ਰ ਰ ੰਘ 

ਰਢੁੱਲੋਂ  ਅਤ ੇਹੋਰ। (Video) 

12 ਅੰਵਮਰਤਸਰ ਪੁਵਲਸ ਿਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਵਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ (Video) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੋਰ ਤੋਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਡਪਿੀ ਮਾਸ 
ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸੰਘ (Video) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449498689174492/?vh=e&d=n 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰੇਿਰੀ ਖੱੁਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449567302500964/?d=n 

3 ਪੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨੇੁਹਾ 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/538500186809630/?vh=e&d=n 

4 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2578914599021054/?vh=e&d=n 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449908029133558/?d=n 

6 ਆਓ ਅ ੀਂ   ਰੇ ਅੁੱਜ  ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ  ਿੇਰੇ 11 ਿਜ ੇਅਰਦ   ਕਰੀਏ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449926689131692/?d=n 

7 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449928189131542/?vh=e&d=n 

8 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਿਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449953502462344/?d=n 

9 ਲੈਬੋਰੇਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਵਮਸਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449963492461345/?d=n 

10 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨ ਲ   . ਤੇਜ ਪਰਤ ਪ ਰ ੰਘ ਫ ਲਕ   ਅਤ ੇਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਬਰਨ ਲ  ਡ . ਗ ਰਰੰਦਰਿੀਰ ਰ ੰਘ, 

ਡ ਕਟਰੀ ਟੀਮ  ਮੇਤ  ੇਖ  ਫ ਟਕ ਬਰਨ ਲ  ਖੇਤਰ ਰਿੁੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਬੰਧ ਾਂ ਦ  ਜ ਇਜ਼  ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। (Video) 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449994812458213/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Message from Hon’ble CM, Punjab 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249537928579039232?s=12 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449498689174492/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449567302500964/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/538500186809630/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2578914599021054/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449908029133558/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449926689131692/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449928189131542/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449953502462344/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449963492461345/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/449994812458213/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249537928579039232?s=12


2 Punjab government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh wishes you all a very 
happy Vaisakhi. This Vaisakhi for future Visakhis 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1249537600844697601?s=12 

3 ਲੈਬੋਰੇਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਵਮਸਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249577725628579840?s=12 

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨ ਲ   . ਤੇਜ ਪਰਤ ਪ ਰ ੰਘ ਫ ਲਕ   ਅਤ ੇਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਬਰਨ ਲ  ਡ . ਗ ਰਰੰਦਰਿੀਰ ਰ ੰਘ, 

ਡ ਕਟਰੀ ਟੀਮ  ਮੇਤ  ੇਖ  ਫ ਟਕ ਬਰਨ ਲ  ਖੇਤਰ ਰਿੁੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਬੰਧ ਾਂ ਦ  ਜ ਇਜ਼  ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। (Video) 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249589889869336577?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੋਰ ਤੋਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਡਪਿੀ ਮਾਸ 
ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸੰਘ (Video) 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰੇਿਰੀ ਖੱੁਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

3 ਪੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨੇੁਹਾ 

4 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

6 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ 

7 ਆਓ ਅ ੀਂ   ਰੇ ਅੁੱਜ  ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ  ਿੇਰੇ 11 ਿਜ ੇਅਰਦ   ਕਰੀਏ। 

8 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿਿਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ (Press Note) 

9 ਲੈਬੋਰੇਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਵਮਸਿ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ (Press Note) 

10 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਬਰਨ ਲ   . ਤੇਜ ਪਰਤ ਪ ਰ ੰਘ ਫ ਲਕ   ਅਤ ੇਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਬਰਨ ਲ  ਡ . ਗ ਰਰੰਦਰਿੀਰ ਰ ੰਘ, 

ਡ ਕਟਰੀ ਟੀਮ  ਮੇਤ  ੇਖ  ਫ ਟਕ ਬਰਨ ਲ  ਖੇਤਰ ਰਿੁੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਰਬੰਧ ਾਂ ਦ  ਜ ਇਜ਼  ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। (Video) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਿਰਤੋ ਇਹ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662167427659668/?app=fbl 

2 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜਰੂਰ ਪਹਵਨਆ ਜਾਿੇ - ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ.ਪੀ. ਬਿਾਲਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662168554326222/?app=fbl 

https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1249537600844697601?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249577725628579840?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249589889869336577?s=12


3 ਐਿੱਮ.ਐਿੱਮ. ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਵਰਆੜਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਮਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਰੂਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਸਬਵਸਡਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਚੀਮਾ ਖੁੱ ਡੀ ਵਿਖ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ 2 
ਡਾਕਿਰ ਤਾਇਨਾਤ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662171880992556/?app=fbl 

4 ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ....( video) 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662713660938378/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

SN. Post with link 

1 ਐੱ .ਐੱਮ.ਓ. ਡ .  ੰਜੀਿ ਕ ਮ ਰ ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਉਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਉ  ਿੁੱਲੋਂ  

ਘਰ ਰਿੁੱਚ ਜ  ਕੇ ਰਕ  ੇਿੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ ਹੁੱਥ ਨ  ਲਗ ਇਆ ਜ ਿੇ ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ ੁੱਤੇ ਉਤ ਰੇ ਜ ਣ, ਜੇਕਰ 

ਪ ਲਤ  ਜ ਨਿਰ ਿੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਤ ਾਂ ਉ  ਦੇ ਪੰਰਜਆਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਰੋਗ ਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ। 

2. ਡ . ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਆਪਣੇ ਕਪਰੜਆਾਂ ਨ ੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਿੁੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਰਦੁੱਤ  ਜ ਿੇ ਰਜ  ਉਪਰੰਤ 

ਬੈਗ, ਪਰ , ਚ ਬੀਆਾਂ ਆਰਦ ਨ ੰ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ `ਤੇ ਹੀ ਰਕ ੇ ਬਕ ੇ ਰਿੁੱਚ ਪ  ਰਦੁੱਤ  ਜ ਿ ੇਤ ਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਰਕ ੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨ ਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦ   ੰਪਰਕ ਨ  ਹੋਿੇ। 

3 ਡ . ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਤ  ੀਂ ਨਹ ਉਣ ਨ ਲ ਰੋਗ ਣ  ਮ ਕਤ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਇ  ਲਈ ਨਹ ਉਣ  ਬਹ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅ ੀਂ ਰਕ ੇ ਕ ਰਨ ਨਹ ਉਣ  ਨਹੀਂ ਚ ਹ ੰਦੇ ਤ ਾਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਹੁੱਥ, ਬ ਹ ਾਂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹ ੰਆਾਂ ਨ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ 

  ਬਣ ਨ ਲ   ਫ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ....( video) 

 

2 ਐੱ .ਐੱਮ.ਓ. ਡ .  ੰਜੀਿ ਕ ਮ ਰ ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਉਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਉ  ਿੁੱਲੋਂ  

ਘਰ ਰਿੁੱਚ ਜ  ਕੇ ਰਕ  ੇਿੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ ਹੁੱਥ ਨ  ਲਗ ਇਆ ਜ ਿੇ ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ ੁੱਤੇ ਉਤ ਰੇ ਜ ਣ, ਜੇਕਰ 

ਪ ਲਤ  ਜ ਨਿਰ ਿੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਤ ਾਂ ਉ  ਦੇ ਪੰਰਜਆਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਰੋਗ ਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ। 

3 ਡ . ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਆਪਣੇ ਕਪਰੜਆਾਂ ਨ ੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਿੁੱਖਰੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੁੱਖ ਰਦੁੱਤ  ਜ ਿੇ ਰਜ  ਉਪਰੰਤ 

ਬੈਗ, ਪਰ , ਚ ਬੀਆਾਂ ਆਰਦ ਨ ੰ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ `ਤੇ ਹੀ ਰਕ ੇ ਬਕ ੇ ਰਿੁੱਚ ਪ  ਰਦੁੱਤ  ਜ ਿੇ ਤ ਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਰਕ ੀ 

ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨ ਲ ਇਨਹ ਾਂ ਦ   ੰਪਰਕ ਨ  ਹੋਿੇ। 

3 ਡ . ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਤ  ੀਂ ਨਹ ਉਣ ਨ ਲ ਰੋਗ ਣ  ਮ ਕਤ ਹੋ ਜ ਾਂਦੇ ਹੋ, ਇ  ਲਈ ਨਹ ਉਣ  ਬਹ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਅ ੀਂ ਰਕ ੇ ਕ ਰਨ ਨਹ ਉਣ  ਨਹੀਂ ਚ ਹ ੰਦੇ ਤ ਾਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਹੁੱਥ, ਬ ਹ ਾਂ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਨਹ ੰਆਾਂ ਨ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ 

  ਬਣ ਨ ਲ   ਫ ਕਰਨ  ਚ ਹੀਦ  ਹੈ। 

6 ਐੱ .ਐੱਮ.ਓ. ਡ .  ੰਜੀਿ ਕ ਮ ਰ ਭੁੱਲ  ਨੇ ਦੁੱਰ ਆ ਰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਉਂਦ  ਹੈ ਤ ਾਂ ਉ  ਿੁੱਲੋਂ  

ਘਰ ਰਿੁੱਚ ਜ  ਕੇ ਰਕ  ੇਿੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੰ ਹੁੱਥ ਨ  ਲਗ ਇਆ ਜ ਿੇ ਅਤੇ  ਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ ਆਪਣੇ ਜ ੁੱਤੇ ਉਤ ਰੇ ਜ ਣ, ਜੇਕਰ 

ਪ ਲਤ  ਜ ਨਿਰ ਿੀ ਬ ਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਤ ਾਂ ਉ  ਦੇ ਪੰਰਜਆਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਰੋਗ ਣ  ਮ ਕਤ ਕੀਤ  ਜ ਿੇ। 

 
Bathinda 
FACEBOOK 



 

S.N. Post with link 

1 ਲ ੁੱਕਡ ਊਨ ਦੌਰ ਨ ਮ ਨਰ ਕ ਰ ਹਤ ਦ  ਰਧਆਨ ਰਕਿੇਂ ਰੁੱਖੀਏ ? ਇ  ਰਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਮਨੋਰੋਗ ਮ ਰਹਰ 

ਡ .  ਨੀਲ ਗ ਪਤ  ਜੀ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨ ਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261279164166155/ 

2 ਕਰੇਏਵਿਿ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰੇਿਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੜੂੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261360607491344/ 

3 ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ  ਮਸ਼ਿਰਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261377434156328/ 

4 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ                          
ਪੁਵਲਸ ਜਿਾਨਾਂ, ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261415504152521/ 

5 ਪੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨੇੁਹਾ  
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/538500176809631/ 

6 | 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2578914615687719/ 

7 ਬਰਿੰਡ  ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੁੱਜ 12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਿ ਾਂ  ੈਂਪਲ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ 

ਲਏ ਕ ੁੱਲ 103  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261459290814809/ 

8 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਸੰਕਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਿਨ ਵਦਹਾੜੇ 'ਤ ੇਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261524114141660/ 

9 ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ ਨੌਜਿਾਨ ਿੇਲਫੇਅਰ 
ਸੁਸਾਇਿੀ ਦ ੇਿੰਲਿੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿੀ ਤੋੜੀ ਵਮੱਥ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261537420806996/ 

10 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ                                      
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261639184130153/ 

11 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261892967438108/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲ ੁੱਕਡ ਊਨ ਦੌਰ ਨ ਮ ਨਰ ਕ ਰ ਹਤ ਦ  ਰਧਆਨ ਰਕਿੇਂ ਰੁੱਖੀਏ ? ਇ  ਰਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਮਨੋਰੋਗ ਮ ਰਹਰ 

ਡ .  ਨੀਲ ਗ ਪਤ  ਜੀ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨ ਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249273545345003521?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261279164166155/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261360607491344/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261377434156328/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261415504152521/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/538500176809631/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2578914615687719/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261459290814809/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261524114141660/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261537420806996/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%B9%E0%A8%B0_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%80_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95_%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A3%E0%A8%BE_%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A9%87%E0%A8%97%E0%A8%BE_%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%AE%E0%A9%80_%E0%A8%A1%E0%A8%BF%E0%A8%AA%E0%A8%9F%E0%A9%80_%E0%A8%95%E0%A8%AE%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BC%E0%A8%A8%E0%A8%B0?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261639184130153/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2261892967438108/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249273545345003521?s=20


2 ਕਰੇਏਵਿਿ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰੇਿਰਾਂ/ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੜੂੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374590020665344?s=20  

3 ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ  ਮਸ਼ਿਰਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374819214229504?s=20  

4 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ 

 ਪੁਵਲਸ ਜਿਾਨਾਂ, ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374969462575104?s=20  

5 | 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ 

ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249375212589613058?s=20  

6 ਬਰਿੰਡ  ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੁੱਜ 12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਨਿ ਾਂ  ੈਂਪਲ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਪਰਹਲ ਾਂ 

ਲਏ ਕ ੁੱਲ 103  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249375267841118208?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ  ਮਸ਼ਿਰਾ 
https://youtu.be/omW0b3l_nsg  

2 ਜਦੋਂ ਬਵ ੰਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ 

https://youtu.be/UHgCzS71z5g 

3 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ 

https://youtu.be/CRySMO4GLLE 

4 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦ ੇਸੰਕਿ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਿਨ ਵਦਹਾੜੇ 'ਤ ੇਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

• ਭਲਕੇ (13 ਅਪਰੈਲ) ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ 

 

5 ਬਰਿੰਡ  ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅੁੱਜ 12 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਹ ਲੇ ਤੁੱਕ ਕੋਈ ਨਿ ਾਂ  ੈਂਪਲ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ। ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰ ਜਲਹੇ  ਤੋਂ 

ਪਰਹਲ ਾਂ ਲਏ ਕ ੁੱਲ 103  ੈਂਪਲ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ। 

6  ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਿੀਡੀਓ ਅਪੀਲ 

 
You tube link 
 

S.N. TEXT 

1 ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ  ਮਸ਼ਿਰਾ 
https://youtu.be/omW0b3l_nsg  
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374590020665344?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374819214229504?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249374969462575104?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249375212589613058?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249375267841118208?s=20
https://youtu.be/omW0b3l_nsg
https://youtu.be/UHgCzS71z5g
https://youtu.be/CRySMO4GLLE
https://youtu.be/omW0b3l_nsg


2 ਜਦੋਂ ਬਵ ੰਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਬਵ ੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤੇ ਤਵਹਸੀਲਦਾਰ 

https://youtu.be/UHgCzS71z5g 
 

3 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ 

https://youtu.be/CRySMO4GLLE 

 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 82 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਦੀਆਂ ਵਰਪੋਰਿਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਵਿਿ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ 

 

ਪਾਜ਼ਵਿਿ ਆਈਆਂ 02 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 33 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਦੀਆਂ ਵਰਪਰੋਿਾਂ ਿੀ 
ਨੈਗੇਵਿਿ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133177281236/ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਵਜਸਿਰਡ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ  03-03 
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਿੱਲੋਂ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 

ਅਗਲੀ ਵਕਸ਼ਤ ਿੀ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133087281245/ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਫਤਵਹਗੜਹ ਸਾਵਹਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਵਮਕ ਅਸਥਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਕੋਈ ਿੀ ਧਾਰਵਮਕ ਇਕੱ  ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133007281253/ 

4 "ਮੈਂ   ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ ਰਿ  ਖੀ ਦੀਆਾਂ ਬਹ ਤ-ਬਹ ਤ ਿਧ ਈਆਾਂ ਰਦੰਦ  ਹ ਾਂ। ਇਹ ਰਦਨ ਖ ਲ ੇ ਦੀ  ਥ ਪਨ  ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 

ਿ ਢੀ ਦ  ਰਤਉਹ ਰ ਹੈ। ਆਓ, ਅੁੱਜ ਅ ੀਂ   ਰੇ 11 ਿਜ ੇ ਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲ  ਲਈ ਅਰਦ   ਕਰੀਏ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ 

ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜ ਬ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601143270613560/ 
 

5 “ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ #ਕੋਵਿਡ19 ਰਿਰ ੁੱਧ ਲੜ ਈ ਅਤ ੇਰਜੁੱਤ ਲਈ  ਰਹਯੋਗ ਰਦੁੱਤ  ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ। 

ਹ ਲ ਾਂਰਕ, ਕ ਝ ਸ਼ਰ ਰਤੀ ਅਨ ਰ ਾਂ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅੁੱਜ ਪਰਟਆਲ  ਰਿੁੱਚ ਿ ਪਰੀ ਮੰਦਭ ਗੀ ਘਟਨ  ਰਿੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਤੁੱਤ, ਜੋ 

  ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ ਜੋਖਮ ਰਿੁੱਚ ਪ ਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਖ਼ਤੀ ਨ ਲ ਨਰਜੁੱਰਿਆ ਜ ਿੇਗ । ਇ   ਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ  ਖਤ ਰਨਰਦੇਸ਼ 

ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ”, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ, ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜ ਬ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601142837280270/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/UHgCzS71z5g
https://youtu.be/CRySMO4GLLE
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133177281236/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133087281245/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601133007281253/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601143270613560/
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.ARDSzHup6uFl9elCXWPNf9Cs5hMESQyrR4h4lTtweSML5owsIap_B1QyLgfgPTIs0cRm7uElyG5SguyrXeFN5dY4z4kV_t2LnmW6nj65S80A68B-7xcSGJPR6lOBaapfb_1aHEu9OJLau25-sy7AybxI5e2ExtRt5Vqqsbe5g9Lcj5Nmnx_celegPhljfHW03CUmeW3dsqJe82dF5xAFbSl0YXPePlYyMLAEU6063fLMYiaJWjWDE-xrTeVAYwPizc609AW81SDxLx0et6V7MWz98wpUzwWs1slxol2CdEhHNwtAnpJy9rolAJGQKAW6ri4L-uSJALpeefr-9miAEJJY-4bVir8WMVZcry17FJx8IlqIp9fZAg-uRC1CTWMmSM5XZpWOBanij4ifuHqep-tLeXngAlUOFhkmaiiXn0gUbtTGFgIb0l_70WEkC6IqQI8omWjXVC4EsRzN9Np-5wSdQ6SPG8WUT2ObV9zR3370lRiEm_EMJjZXCE3HHQrNx0Y&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDSzHup6uFl9elCXWPNf9Cs5hMESQyrR4h4lTtweSML5owsIap_B1QyLgfgPTIs0cRm7uElyG5SguyrXeFN5dY4z4kV_t2LnmW6nj65S80A68B-7xcSGJPR6lOBaapfb_1aHEu9OJLau25-sy7AybxI5e2ExtRt5Vqqsbe5g9Lcj5Nmnx_celegPhljfHW03CUmeW3dsqJe82dF5xAFbSl0YXPePlYyMLAEU6063fLMYiaJWjWDE-xrTeVAYwPizc609AW81SDxLx0et6V7MWz98wpUzwWs1slxol2CdEhHNwtAnpJy9rolAJGQKAW6ri4L-uSJALpeefr-9miAEJJY-4bVir8WMVZcry17FJx8IlqIp9fZAg-uRC1CTWMmSM5XZpWOBanij4ifuHqep-tLeXngAlUOFhkmaiiXn0gUbtTGFgIb0l_70WEkC6IqQI8omWjXVC4EsRzN9Np-5wSdQ6SPG8WUT2ObV9zR3370lRiEm_EMJjZXCE3HHQrNx0Y&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601142837280270/


4 "I wish all a very Happy Vaisakhi. This day marks the celebration of the harvest 
and the establishment of the Khalsa. Today let us all do #ArdasAt11 for Sarbat Da 
Bhala", @capt_amarinder Singh, Chief Minister, Punjab. #VaisakhiAtHome 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249563427686711296 

5 Punjab government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh wishes you all a 
very happy Vaisakhi. This Vaisakhi for future Visakhis. #StayHomeStaySafe 
#CelebrateVaisakhiAtHome 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249537600844697601 

Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਮਸਤਰੀਆਂ ਿਾਲੀ ਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਕਲੱਸਿਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਵਨਆ -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ   
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਡਊਿੀ ਮੈਵਜਸਿਰਿੇ ਤਾਇਨਾਤ  
ਪਾਜ਼ਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਵਲੰਗ - ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532619120334393/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਵਿਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੱੁਵਿਆ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 42  ਵਿਅਕਤੀ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249331120551813120?s=19 
 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਿੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤ ੇ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249301234999164929?s=19 
 

3 ਵਮਸਤਰੀਆਂ ਿਾਲੀ ਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਕਲੱਸਿਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਵਨਆ -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ   
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਡਊਿੀ ਮੈਵਜਸਿਰਿੇ ਤਾਇਨਾਤ  
ਪਾਜ਼ਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਵਲੰਗ - ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249292871741493249?s=19 
 

4  

ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਲਕਾਰੀ  
• ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਦੱਤਾ ਬੇਿੇ ਨੂੰ  ਜਨਮ  
• ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਿੀਮ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇ  ਰੱਵਖਆ  
• ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ ਆਈ -ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  
 

https://twitter.com/hashtag/ArdasAt11?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ArdasAt11?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/VaisakhiAtHome?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VaisakhiAtHome?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249563427686711296
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CelebrateVaisakhiAtHome?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CelebrateVaisakhiAtHome?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CelebrateVaisakhiAtHome?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249537600844697601
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2532619120334393/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249331120551813120?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249301234999164929?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249292871741493249?s=19


https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249292354588033024?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਮਸਤਰੀਆਂ ਿਾਲੀ ਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ  ਕਲੱਸਿਰ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਵਨਆ -ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ   
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਡਊਿੀ ਮੈਵਜਸਿਰਿੇ ਤਾਇਨਾਤ  
ਪਾਜ਼ਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਵਲੰਗ - ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

2 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਲਕਾਰੀ  
• ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਦੱਤਾ ਬੇਿੇ ਨੂੰ  ਜਨਮ  
• ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਿੀਮ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇ  ਰੱਵਖਆ  
• ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਵਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ ਆਈ -ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਵਿਿ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੱੁਵਿਆ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ 

ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 42  ਵਿਅਕਤੀ 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਿੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਨੁਕਤ ੇ 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੀਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲੇ ’ਚ ਿੈਂਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
*16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ-ਸੰਧੂ 

*ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਕਸਾਨ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583986391929266/  

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਜਲਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ 
ਦੇ ਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ 
ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584001598594412/  

3 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ   
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584002921927613/  

4 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਿ ਆਈ ਨੈਗੇਵਿਿ -ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸਨਰ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ ਆਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249292354588033024?s=19
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2583986391929266/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584001598594412/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584002921927613/


https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584068705254368/  
 

5 ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਮੁਖੀ 
*ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਵਿਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584150308579541/  

6 ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584779005183338/  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਨਿਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ  ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਿ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584817168512855/  

8 ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫ ਰਜਲਕ  ਿੁੱਲੋਂ  ਕਰੋਨ  ਬੀਮ ਰੀ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਹੁੱਰ ਆ ਨ ੰ ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ  ੋਡੀਅਮ ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਟ ਦ  ਰਛੜਕ ਅ ਕਰਕੇ  ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਰਗਆ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584830535178185/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੀਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲੇ ’ਚ ਿੈਂਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
*16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ-ਸੰਧੂ 

*ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਕਸਾਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249272592646549506?s=19  

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਜਲਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ 
ਦੇ ਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ 
ਹੋਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249276746714644481?s=19  

3 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249276827555618816?s=19  

4 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਿ ਆਈ ਨੈਗੇਵਿਿ -ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸਨਰ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ ਆਈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249304471798079488?s=19  

5 ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਮੁਖੀ 
*ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਵਿਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249311463027572738?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584068705254368/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584150308579541/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584779005183338/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584817168512855/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584830535178185/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249272592646549506?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249276746714644481?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249276827555618816?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249304471798079488?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249311463027572738?s=19


6 ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249566919763431425?s=19  

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਨਿਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ  ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਿ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249564552812883968?s=19  

8 ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫ ਰਜਲਕ  ਿੁੱਲੋਂ  ਕਰੋਨ  ਬੀਮ ਰੀ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਹੁੱਰ ਆ ਨ ੰ ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ  ੋਡੀਅਮ ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਟ ਦ  ਰਛੜਕ ਅ ਕਰਕੇ  ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਰਗਆ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249593599408222209?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੀਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲੇ ’ਚ ਿੈਂਿ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ 
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਮਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
*16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  
*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ-ਸੰਧੂ 

*ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾਂ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਕਸਾਨ 

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਵਜਲਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਕਣਕ 
ਦੇ ਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚ ੇਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ 
ਹੋਏ 

3 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ 
ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  

4 ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਨਮੂਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਿ ਆਈ ਨੈਗੇਵਿਿ -ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸਨਰ 

*ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਸਾਵਰਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ ਆਈ 

5 ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਮੁਖੀ 
*ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਵਿਆ 

6 ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਿੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਨਿਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ  ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਿ ਦਾ 
ਵਛੜਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

8 ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫ ਰਜਲਕ  ਿੁੱਲੋਂ  ਕਰੋਨ  ਬੀਮ ਰੀ ਨ ੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ 

ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਰਹੁੱਰ ਆ ਨ ੰ ਜੰਗੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ  ੋਡੀਅਮ ਹ ਈਪੋਕਲੋਰ ਈਟ ਦ  ਰਛੜਕ ਅ ਕਰਕੇ  ੈਨੇਟ ਈਜ਼ ਕੀਤ  ਰਗਆ। 

 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249566919763431425?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249564552812883968?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249593599408222209?s=19


 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 
ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ( ਫੋਿੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124022195909770&id=100049059699993 

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ  ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਿ।ੇ ( ਫੋਿੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124023329242990&id=100049059699993 

3 ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ  ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਧਾਈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 
"ਕਰੋਨਾ ਵ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਵਦਆਂ ਜੰਗ। 
ਿੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸੰਗ।" 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124026155909374&id=100049059699993 

4 13  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਿ ਵਲਸਿ। (ਫੋਿੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124065215905468&id=100049059699993 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਼ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ( ਫੋਿੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124090745902915&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 
ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ( ਫੋਿੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249538256565186567?s=19 
 

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ  ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 
ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣ ੇਮੂੰ ਹ ਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਿ।ੇ ( ਫੋਿੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249539159586254849?s=19 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124022195909770&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124026155909374&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124065215905468&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124090745902915&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249538256565186567?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249538256565186567?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249538256565186567?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249539159586254849?s=19


3 ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ  ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਿਧਾਈ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 
"ਕਰੋਨਾ ਵ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਵਦਆਂ ਜੰਗ। 
ਿੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਸੰਗ।" 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249541322572099584?s=19 

 

4 13  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਿ ਵਲਸਿ। (ਫੋਿੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249571684807409664?s=19 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਼ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ( ਫੋਿੋ 
ਸਮੇਤ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249588928027299840?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

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

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਿਿਸਐਿੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

3 13 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਿ ਵਲਸਿ। 
  

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਗ ਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 
 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਼ਿਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ( ਫੋਿੋ 
ਸਮੇਤ) 

 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਿੈਰਨਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-ਸ਼ਾਮ ਵਸੰਘ 

ਵਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱੁਲੇ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249541322572099584?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249571684807409664?s=19


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403608476531518&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ 
ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੇੇਗਾ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403606133198419&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਿੈਂਸ ਮੈਨਿੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਯਕੀਨੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403605553198477&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੈਿਰਨਰੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-ਸ਼ਾਮ ਵਸੰਘ 
ਵਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤ ੇਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱੁਲੇ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249297258689859585?s=20 
 

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ 
ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਿੇਗਾ 
 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249297010265473024?s=20 
 
 

3 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਿੈਂਸ ਮਨੈਿਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਯਕੀਨੀ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249296451747737600?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਿੈਰਨਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ-ਸ਼ਾਮ ਵਸੰਘ 

ਵਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਡਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਰਵਫਊ ਦੋਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੱੁਲੇ 

2 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ 
ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੇੇਗਾ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403608476531518&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403608476531518&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403606133198419&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3403606133198419&set=a.3298642393694794&type=3&theater


3 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਿੈਂਸ ਮਨੈਿਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਯਕੀਨੀ 
 
 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 12 April Rate List(with Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683255125810981/ 

2 ਪੰਜ ਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ_19 ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤ ੇਰਨਰਰਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ  ਥ ਪਤ ਕੀਤ  ਹੈ।  ਖਰੀਦ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਪ   ਲੈਣ ਲਈ ਤ  ੀਂ 

ਪੰਜ ਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਿੀ ਡ ਊਨਲੋਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ਲ ਜ ੜੇ ਰਕ ੇ ਿੀ ਮ ਲੇ 

ਦੀ  ਹ ਇਤ  ਅਤ ੇਹੁੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਲੲੀੀ ਿੁੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੇਿ ਰਦੁੱਤੇ ਅਨ   ਰ ਹਨ(ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦ  ਰਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683283222474838/ 

3 ਮੈਡੀਕਲ  ੋਧ ਾਂ ਰਿੁੱਚ ਪ ਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਮ ੰਹ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਉਣ ਨ ਲ #ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰ  

ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤ  ਜ   ਕਦ  ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰਹੁੱਤ ਾਂ 

ਲਈ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਿੇ। 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683408229129004/ 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683411855795308/ 

5 ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ ੇ: ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਕਹਾ, ਵਪਛਲੇ 11 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਵਿਿ ਕੇਸ 

-ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ ਫੋਿੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683637969106030/ 

6 ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ ਫੋਿੋ 
ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683640505772443/ 

7 ਕੋਵਿਡ-19; ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ 292 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਿਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683641195772374/ 

8 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਵਕੰਗ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ 
ਬਾਲਾ(ਫੋਿੋਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683642129105614/ 

9 ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੇ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਦੀ ਮਹ ਮ ਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 

ਰਿੁੱਚ ਹ ੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰ ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਪ ਖਤ  

ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇ  ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬ ਤ ਕਰ 

ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 31 ਮਈ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤ ਾਂ 15 ਜ ਨ ਤੁੱਕ ਚੁੱਲੇਗੀ(ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦ  

ਰਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683643402438820/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683255125810981/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683283222474838/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683408229129004/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683411855795308/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683637969106030/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683640505772443/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683641195772374/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683642129105614/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683643402438820/


10  || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਿੇ ਕੰਿਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2578914669021047/ 

11  “  ਰੇ ਪੰਜ ਬੀਆਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਪੰਜ ਬ ਦੀ #ਕੋਰਿਡ19 ਰਿਰ ੁੱਧ ਲੜ ਈ ਅਤੇ ਰਜੁੱਤ ਲਈ  ਰਹਯੋਗ ਰਦੁੱਤ  ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ। ਹ ਲ ਾਂਰਕ, 

ਕ ਝ ਸ਼ਰ ਰਤੀ ਅਨ ਰ ਾਂ, ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਅੁੱਜ ਪਰਟਆਲ  ਰਿੁੱਚ ਿ ਪਰੀ ਮੰਦਭ ਗੀ ਘਟਨ  ਰਿੁੱਚ ਸ਼ ਮਲ ਤੁੱਤ, ਜੋ   ਰਰਆਾਂ ਨ ੰ 

ਜੋਖਮ ਰਿੁੱਚ ਪ ਉਂਦੇ ਹਨ, ਨ ੰ  ਖ਼ਤੀ ਨ ਲ ਨਰਜੁੱਰਿਆ ਜ ਿੇਗ । ਇ   ਬਧੰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨ ੰ  ਖਤ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ(ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਦ  ਰਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683672862435874/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  #12 April Rate List(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249148144648179713?s=19 

2  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(Punjab Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249161377798914048?s=19 

3 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(Punjab 
Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249209236271312900?s=19 

4  #घबराने की जरुरत नही ीं, कर्फ्यू का पालन यकीनी बनाया जाए: डिप्टी कडिश्नर 

- कहा, डपछले 11 डिन ीं से नही ीं सािने आया क ई पाजीडिव केस 

- वैसाखी के पडवत्र डिवस क  घर ीं िें रह कर ही िनाने की अपील की(फ़ ि  सडहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249310941008801793?s=19 

5  #क डवि-19: अब तक डलए 292 सैंपल िें से 246 नेगेडिव: डसडवल सजून 

- कहा, आज नही ीं डलया गया क ई सैंपल 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249311079890587649?s=19 

6  #रेगुलर डकया जा रहा है जम्मय-कश्मीर से सींबींडित व्यक्तिय ीं का िैडिकल चैकअप 

- वैसाखी घर ीं िें िनाने के डलए िाडिूक सींस्थाओीं से की बातचीत 

- साविानी के तौर पर िास्क िालना जरुरी: डिप्टी कडिश्नर(फ़ ि  सडहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249311252800733184?s=19 

7  #ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਵਕੰਗ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ 
ਬਾਲਾ(ਫੋਿੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249312821369884672?s=19 

8  On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, @PunjabGovtIndia has made 
elaborate preparations to ensure smooth & hassle free procurement of wheat during 
Rabi Marketing Season-2020-21 amid trying circumstances due to #Covid19(CMO Link) 
https://twitter.com/CMOPb/status/1249283549167071232?s=19 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2578914669021047/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/683672862435874/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249148144648179713?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249161377798914048?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249209236271312900?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249310941008801793?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249311079890587649?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249311252800733184?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249312821369884672?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1249283549167071232?s=19


9 To ensure more efficient and effective supply of food and essential items to all needy 
persons in a coordinated manner during the lockdown, @PunjabPoliceInd has created 
centralized food pools across districts for optimum allo cation and distribution(Punjab 
Govt. Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249279758086496257?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 12 April Rate List(with Pic) 

2 ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿ ੇ: ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਕਹਾ, ਵਪਛਲੇ 11 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਵਿਿ ਕੇਸ 

-ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ ਫੋਿੋ ਸਮੇਤ) 

3 ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ ਫੋਿੋ 
ਸਮੇਤ) 

4 ਕੋਵਿਡ-19; ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ 292 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਿਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਿ) 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੈਵਕੰਗ ਕਰਦੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਸੂਹਾ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ 
ਬਾਲਾ(ਫੋਿੋਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS FIR AGAINST 13 FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783063558885338&set=pcb.783063955551
965&type=3&theater 

2 VIRK’S FOURTH CORONAVIRUS POSITIVE PATIENT RECOVERS, RETURNS HOME 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783056002219427&set=pcb.783056682219
359&type=3&theater 

3 ADMINISTRATION PROVIDES 96520 LITRES MILK, 811-KG CHEESE, 9808-KG CURD, 7440 
LITRES LASSI, 423-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782929875565373&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

4 A team of administration distributes dry ration to the migrants living near the banks of 
Sutlej River in Phillaur. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782930358898658&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

5 Administration dispatched 60 dry ration packets in Village Garha. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782921442232883&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249279758086496257?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783063558885338&set=pcb.783063955551965&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783063558885338&set=pcb.783063955551965&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783056002219427&set=pcb.783056682219359&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783056002219427&set=pcb.783056682219359&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782929875565373&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782929875565373&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782930358898658&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782930358898658&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782921442232883&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782921442232883&set=a.433052357219795&type=3&theater


6 A district administration distributes 500 packets to villages Jamsher, Chachowal KukKar 
pind. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782918388899855&set=pcb.782918468899
847&type=3&theater 

7 A team of district administration distributes ration in urban area in Phillaur town. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782912298900464&set=pcb.782912388900
455&type=3&theater 

8 DC, CP AND SSP URGE PEOPLE TO CELEBRATE FESTIVAL OF BAISAKHI AT HOMES ONLY TO 
DEFEAT COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782903982234629&set=pcb.782904208901
273&type=3&theater 

9 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE FACILITATES RESCUE OF AROUND 250 TRUCK 
DRIVERS STRANDED IN GUJARAT AFTER ACTING ON A VIDEO VIRAL ON SOCIAL MEDIA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782855998906094&set=pcb.782856185572
742&type=3&theater 

10 DC DIRECTS STOCKISTS TO SUBMIT RECORD OF 35 TYPES OF MEDICINES AND SURGICAL 
ITEMS TO ADMINISTRATION DAILY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782851705573190&set=pcb.782851982239
829&type=3&theater 

11 A team of administration distributes dry ration in Bal Hukami village. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782832588908435&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

12 Wallpaper Punjab Mandi Board 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782746305583730&set=pcb.782746372250
390&type=3&theater 

13 Punjab Sarkar Wallpaper  
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2538474796
448628/?type=3&theater 

14 Rate list of fruits and vegetables. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782687388922955&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

15 Appeal by IMA Dr GS Gill to private hospitals 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/782603172264710/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 A team of jalandhar Administration Distributes dry ration to the migrants living near the 
banks of Sutlej River in Phillaur. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249309824262656002 

2 Jalandhar Administration Dispatched 60 dry ration packets in Village Garha. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249304185180323841 

3 Jalandhar Administration Dispatched 500  packets to Village Jamsher, chachowal Kukkar 
pind. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782918388899855&set=pcb.782918468899847&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782918388899855&set=pcb.782918468899847&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782912298900464&set=pcb.782912388900455&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782912298900464&set=pcb.782912388900455&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782903982234629&set=pcb.782904208901273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782903982234629&set=pcb.782904208901273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782855998906094&set=pcb.782856185572742&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782855998906094&set=pcb.782856185572742&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782851705573190&set=pcb.782851982239829&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782851705573190&set=pcb.782851982239829&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782832588908435&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782832588908435&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782746305583730&set=pcb.782746372250390&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782746305583730&set=pcb.782746372250390&type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2538474796448628/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2538474796448628/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782687388922955&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782687388922955&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/782603172264710/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249309824262656002
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249304185180323841


https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249303082686541824 
  

4 A team  of jalandhar administration distributes ration in urban area in Phillaur town. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249302065190326274 

5 A team of administration distributes dry ration in Bal Hukami village. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249260678961082369 

6 Rate list of fruits and vegetables in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249180063565844481 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS FIR AGAINST 13 FOR NOT WEARING MASK 

2 VIRK’S FOURTH CORONAVIRUS POSITIVE PATIENT RECOVERS, RETURNS HOME 

3 ADMINISTRATION PROVIDES 96520 LITRES MILK, 811-KG CHEESE, 9808-KG CURD, 7440 
LITRES LASSI, 423-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

4 DC, CP AND SSP URGE PEOPLE TO CELEBRATE FESTIVAL OF BAISAKHI AT HOMES ONLY TO 
DEFEAT COVID 19 

5 DC DIRECTS STOCKISTS TO SUBMIT RECORD OF 35 TYPES OF MEDICINES AND SURGICAL 
ITEMS TO ADMINISTRATION DAILY 

6  JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE FACILITATES RESCUE OF AROUND 250 TRUCK 
DRIVERS STRANDED IN GUJARAT AFTER ACTING ON A VIDEO VIRAL ON SOCIAL MEDIA 

7 Rate List of Vegetable and fruits   

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਿੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
*ਅਣ-ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰਨ ’ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
*ਰਾਤ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੱਕ ਕਿਾਈ ’ਤ ੇਰੋਕ 

*ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸਨੈੀਿਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬੇਿਜਾ ਮੂਿਮੈਂਿ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

2 ਵਸਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਿਾ 
*ਅਣਗਵਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ 

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

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249303082686541824
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249302065190326274
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249260678961082369
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249180063565844481
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


3 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰ ੇਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹ ੇਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ ਗ ਪਤ  ਦ  

ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 

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

4 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ-ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

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

  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਿੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 

2 ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਓ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ-ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

3 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰ ੇਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹ ੇਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ ਗ ਪਤ  ਦ  

ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 

 

4 ਵਸਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਿਾ 
*ਅਣਗਵਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ 

 

5 ਵਿਸਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ    

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 FOR SUPPORT OF LABOUR, UNION GOVT SHOULD USE FUNDS FROM ESIC, MGNREGA 
ETC: CHAIRMAN KK BAWA 
WRITES LETTER TO PRIME MINISTER & URGES HIM NOT TO PUT ADDITIONAL BURDEN ON 
INDUSTRIALISTS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984890284887879/?d=n 

2 NODAL OFFICER APPOINTED TO ENSURE SAFETY OF CHILDREN 
EVERY ASPECT RELATED TO SAFETY OF CHILDREN WOULD NOT BE IGNORED: DEPUTY 
COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984887621554812/?d=n 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF3nxSfOUIBz7NcsSisVAmwgQkAAU7p_UUR8Ht2GIgPKEzVl6hn1SFOspd8kcej17PRv40KcX5-J-aON5imLZYNRt-6KwfWx_5H5MruOC_giv3tntGohxGAjTSVFXRlE11kKT1qE6Vi3m8X1DIBFkI35jxnABjcilB-aq2rk0E8FC9SjjBnY6YTCxiQ7XtzkyVag9ad-2HIzl2_Acfq7j2GfqMLmrrMmdmNUR-pvfln4_OoR4nSMxHoRZJ3vEb1ABhM99rRgwAEdNHC1ame1M5UttrDrxJQqpbuteakAJWJjFNxeYVy8vzKChx5gQYwupnKJ0R6bJG2hOB_CJq7tM7B71omRpP1Ifphw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF3nxSfOUIBz7NcsSisVAmwgQkAAU7p_UUR8Ht2GIgPKEzVl6hn1SFOspd8kcej17PRv40KcX5-J-aON5imLZYNRt-6KwfWx_5H5MruOC_giv3tntGohxGAjTSVFXRlE11kKT1qE6Vi3m8X1DIBFkI35jxnABjcilB-aq2rk0E8FC9SjjBnY6YTCxiQ7XtzkyVag9ad-2HIzl2_Acfq7j2GfqMLmrrMmdmNUR-pvfln4_OoR4nSMxHoRZJ3vEb1ABhM99rRgwAEdNHC1ame1M5UttrDrxJQqpbuteakAJWJjFNxeYVy8vzKChx5gQYwupnKJ0R6bJG2hOB_CJq7tM7B71omRpP1Ifphw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF3nxSfOUIBz7NcsSisVAmwgQkAAU7p_UUR8Ht2GIgPKEzVl6hn1SFOspd8kcej17PRv40KcX5-J-aON5imLZYNRt-6KwfWx_5H5MruOC_giv3tntGohxGAjTSVFXRlE11kKT1qE6Vi3m8X1DIBFkI35jxnABjcilB-aq2rk0E8FC9SjjBnY6YTCxiQ7XtzkyVag9ad-2HIzl2_Acfq7j2GfqMLmrrMmdmNUR-pvfln4_OoR4nSMxHoRZJ3vEb1ABhM99rRgwAEdNHC1ame1M5UttrDrxJQqpbuteakAJWJjFNxeYVy8vzKChx5gQYwupnKJ0R6bJG2hOB_CJq7tM7B71omRpP1Ifphw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDF3nxSfOUIBz7NcsSisVAmwgQkAAU7p_UUR8Ht2GIgPKEzVl6hn1SFOspd8kcej17PRv40KcX5-J-aON5imLZYNRt-6KwfWx_5H5MruOC_giv3tntGohxGAjTSVFXRlE11kKT1qE6Vi3m8X1DIBFkI35jxnABjcilB-aq2rk0E8FC9SjjBnY6YTCxiQ7XtzkyVag9ad-2HIzl2_Acfq7j2GfqMLmrrMmdmNUR-pvfln4_OoR4nSMxHoRZJ3vEb1ABhM99rRgwAEdNHC1ame1M5UttrDrxJQqpbuteakAJWJjFNxeYVy8vzKChx5gQYwupnKJ0R6bJG2hOB_CJq7tM7B71omRpP1Ifphw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984890284887879/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984887621554812/?d=n


3 EXEMPLARY PUNISHMENT WITHIN 24 HOURS SHOULD BE TAKEN AGAINST THOSE WHO 
ATTACKED PATIALA POLICE TODAY: MP RAVNEET SINGH BITTU 
DEMANDS PROMOTION & RS 50 LAKH COMPENSATION FOR INJURED ASI 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984885368221704/?d=n 

4 Punjab Agricultural University provides protective masks to its employees during COVID – 
19 pandemic 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984882291555345/?d=n  

5 548 SAMPLES OUT OF TOTAL 708 SAMPLES TILL DATE TEST NEGATIVE IN DISTRICT: 
DEPUTY COMMISSIONER 
COMPREHENSIVE SURVEY OF TWO HOTSPOTS GOING ON IN FULL SWING 
SAYS DRY RATION & LANGAR BEING DISTRIBUTED IN DISTRICT 
THREE FIRs REGISTERED IN CASES OF HOLDING ILLEGAL SABZI MANDIS IN CITY 
CHAIRS REVIEW MEETING REGARDING COVID 19 AT BACHAT BHAWAN TODAY & ISSUES 
NECESSARY DIRECTIONS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984872328223008/?d=n  

6 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 12, 
2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984867194890188/?vh=e&d=n  

7 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. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984368838273357/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 As a trial basis, some restaurants and bakeries of #Ludhiana have been allowed 
to carry home delivery of eatables from 7:30 pm to 10 pm. It would be reviewed 
soon and if people continue to follow the directions of @PunjabGovtIndia, it would 
be continued, otherwise stopped. (5/6) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249378729517707264?s=08  

2 The administration is working 24X7 and all essential commodities are being 
delivered door to door in the district.  Commissioner MC #Ludhiana have been 
deputed as nodal officer for distribution of langar/cooked food to the residents and 
ACA GLADA and ADCP are assisting her.(4/6) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249376927544004609?s=08 

3 #Ludhiana DC @239pradeep informed that they had received some reports that 
some people were organising illegal sabzi Mandis in Sherpur and two other areas 
of the city. The matter was investigated and @Ludhiana_Police have registered 
FIRs in this regard.(3/6) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249376036736786433?s=08 

4 Amarpura area of #Ludhiana and Chowkimann village of district have been 
declared as hotspots. As three positive cases of have come from Amarpura and 
two from Chowkimann, so as precautionary measure, extensive sampling of the 
residents at these places is being carried out (2/6) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249365549567455233?s=08 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984885368221704/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984882291555345/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984872328223008/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984867194890188/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hashtag/ludhiana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_bSmHMInegZIvb94dE_9ldSBWIHTOtW5JhcafH8N33KslGFMheFZIfm06q0FmdAHwd8mhK-m_afZ_G2A9KbZX3jl5E-GLJLnIqPTdCdedvxGyEAvHOCtQo572t6O-eCduVbCUh5mKIPY3yXz5qu42j30xWWtKggABu4BEHOaYF1PFttf8wyvE3egqT76E6af4PDffHwYNNcotkqJHgBWmAeBYDMDvQY28TZaDNsVe3gex6OfRnZkUEoXFNfT0VFK1a-STxRp8ioSHILRzkdhGi_ObD6NPzD55Ks0CNttzrpBNfwGOvZSfKhmlXxweZo7HYTHgncsOT-4hXRGs8UfNSLj0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ludhiana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_bSmHMInegZIvb94dE_9ldSBWIHTOtW5JhcafH8N33KslGFMheFZIfm06q0FmdAHwd8mhK-m_afZ_G2A9KbZX3jl5E-GLJLnIqPTdCdedvxGyEAvHOCtQo572t6O-eCduVbCUh5mKIPY3yXz5qu42j30xWWtKggABu4BEHOaYF1PFttf8wyvE3egqT76E6af4PDffHwYNNcotkqJHgBWmAeBYDMDvQY28TZaDNsVe3gex6OfRnZkUEoXFNfT0VFK1a-STxRp8ioSHILRzkdhGi_ObD6NPzD55Ks0CNttzrpBNfwGOvZSfKhmlXxweZo7HYTHgncsOT-4hXRGs8UfNSLj0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2984368838273357/?d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249378729517707264?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249376927544004609?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/Ludhiana_Police
https://twitter.com/Ludhiana_Police
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249376036736786433?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249365549567455233?s=08


5 #Ludhiana DC @239pradeep informed that in view of #COVID19, out of total 708 
samples, 548 samples have tested negative, while 17 samples were rejected. Till 
date, a total of 12 patients have tested positive for COVID 19, out of which one 
each were from Jalandhar and Barnala (1/6) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249363536481943552?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FOR SUPPORT OF LABOUR, UNION GOVT SHOULD USE FUNDS FROM ESIC, MGNREGA 
ETC: CHAIRMAN KK BAWA 
WRITES LETTER TO PRIME MINISTER & URGES HIM NOT TO PUT ADDITIONAL BURDEN ON 
INDUSTRIALISTS (ENGLISH & PUNJABI) 

2 NODAL OFFICER APPOINTED TO ENSURE SAFETY OF CHILDREN 
EVERY ASPECT RELATED TO SAFETY OF CHILDREN WOULD NOT BE IGNORED: DEPUTY 
COMMISSIONER (ENGLISH & PUNJABI) 

3 EXEMPLARY PUNISHMENT WITHIN 24 HOURS SHOULD BE TAKEN AGAINST THOSE WHO 
ATTACKED PATIALA POLICE TODAY: MP RAVNEET SINGH BITTU 
DEMANDS PROMOTION & RS 50 LAKH COMPENSATION FOR INJURED ASI (ENGLISH & 
PUNJABI) 

4 Punjab Agricultural University provides protective masks to its employees during COVID – 
19 pandemic (ENGLISH & PUNJABI) 

5 548 SAMPLES OUT OF TOTAL 708 SAMPLES TILL DATE TEST NEGATIVE IN DISTRICT: 
DEPUTY COMMISSIONER 
COMPREHENSIVE SURVEY OF TWO HOTSPOTS GOING ON IN FULL SWING 
SAYS DRY RATION & LANGAR BEING DISTRIBUTED IN DISTRICT 
THREE FIRs REGISTERED IN CASES OF HOLDING ILLEGAL SABZI MANDIS IN CITY 
CHAIRS REVIEW MEETING REGARDING COVID 19 AT BACHAT BHAWAN TODAY & ISSUES 
NECESSARY DIRECTIONS (ENGLISH & PUNJABI) 

6 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 12, 
2020 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਿ  ਖੀ ਮੌਕੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਬ ਿੁੱਲੋਂ  ਪੰਜ ਬ ਿ  ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦ   ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/2678690909119539/?t=7 
 

2 ਫਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਰੇਟ ਰਲ ਟ।  

ਰਜ਼ਲਹ   ਮ ਨ  । 13-04-2020 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654264035352211&id=184720362306583 
 

3 -ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀ ਕਰਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ :  
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਭਾਰਗਿ 

https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249363536481943552?s=08
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/2678690909119539/?t=7
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654264035352211&id=184720362306583


-ਪੁਵਲਸ ਪਾਰਿੀ ਦੀ ਵਡਊਿੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਵਿਰੁੱ ਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ 24 
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਰਫਤਾਰ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653812195397395&id=184720362306583 
 

4 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦੇ ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ, ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਹਮ ਭੁਵਮਕਾ : ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653730412072240&id=184720362306583 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਰੇਟ ਰਲ ਟ।  

ਰਜ਼ਲਹ   ਮ ਨ  । 13-04-2020 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249586423558057985?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਰੇਟ ਰਲ ਟ।  

ਰਜ਼ਲਹ   ਮ ਨ  । 13-04-2020 

2 ਰਿ  ਖੀ ਮੌਕੇ ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਬ ਿੁੱਲੋਂ  ਪੰਜ ਬ ਿ  ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਘਰ ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦ   ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। 

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ 11 ਿਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627885497351748&id=1082529171887386 
 

2 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰ ੇਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹ ੇਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ ਗ ਪਤ  ਦ  

ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578914672354380&id=1082529171887386 
 

3 ਮੋਗਾ ਪੁਵਲਸ ਿੱਲੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੋਵਗੰਦਰ ਵਸੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਨੀਿਾਈਜਰ ਿਾਲੇ ਪੱਖ ੇ

ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨਹ ਾਂ ਪੱਵਖਆਂ ਕੋਲੋ ਲੰਘਣ ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ ਸੈਨੇਿਾਈਜ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਵਲਸ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653812195397395&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=653730412072240&id=184720362306583
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249586423558057985?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627885497351748&id=1082529171887386
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpcNApe9UZw-Kh-z6Of7eYpS1dHkK2Jc1Oq-emcaCGgJUqDTWswQtAEZlv2d16ar-ffdfN0PlcT5Jlfjdu79n-K3A-yVQe6iEH7_bKDo12vp2ht8TcLoL25yiBtgUQYl24E1poVwfpG4UWmiiz5jdsfYQDnIQUyYz6cuH6v9futq1af--BJg0IB2e8len8vbeFnK5DHyCM5JJqII6fJMAriwkffEUtwWc97sWol1xyPQQnJFn0E8gtXDS22oZROjZH6HYcLrmzsT4T68vXCT2gGVIdnyfikOis3oWfPvdVk96anJX_aXRBRgSqeIfHjUDo-eVBp1rfygIK3-3Q0ejYJPG3xHanczcSQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpcNApe9UZw-Kh-z6Of7eYpS1dHkK2Jc1Oq-emcaCGgJUqDTWswQtAEZlv2d16ar-ffdfN0PlcT5Jlfjdu79n-K3A-yVQe6iEH7_bKDo12vp2ht8TcLoL25yiBtgUQYl24E1poVwfpG4UWmiiz5jdsfYQDnIQUyYz6cuH6v9futq1af--BJg0IB2e8len8vbeFnK5DHyCM5JJqII6fJMAriwkffEUtwWc97sWol1xyPQQnJFn0E8gtXDS22oZROjZH6HYcLrmzsT4T68vXCT2gGVIdnyfikOis3oWfPvdVk96anJX_aXRBRgSqeIfHjUDo-eVBp1rfygIK3-3Q0ejYJPG3xHanczcSQ&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2578914672354380&id=1082529171887386


ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਤੋ ਆਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜੀਤਿਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰ ੇਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਨਿਾਸ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਵਚਆ ਵਗਆ ਰਾਸ਼ਨ 

ਸਾਰ ੇਵਿਅਕਤੀ ਫੌਰਮਲ ਵਸਹਤ ਿੈਸਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦਰੁਸਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627277504079214&id=1082529171887386 
 

4 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇੈੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500233476292&id=1082529171887386 
 

5 11 ਅਪਰੈਲ ਤੋ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿੇਰ ੇ10 ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣਗੇ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
---15 ਅਪਰੈਲ ਤੋ ਪੂਰਾ ਵਦਨ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਆੜਹਤ 

--ਆੜਹਤੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੁਦ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹੈਡ ਸੈਨੇਿਾਈਜਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ 
ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਿਾਉਣ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਕੀਨੀ 
--ਆੜਹਤੀਏ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿੀ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣਗੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627154844091480&id=1082529171887386 
 

6 -ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਸਿੇਰ ੇ7 ਤੋ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ 

--ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਹਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਪਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਮਨਾਹੀ 
--ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਗਰਾਹਕ ਨੰੂ ਵਮਲੇਗਾ ਪੀਵਸਆ ਆਿਾ 
--ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਹੈਡ ਸੇੈੈਨੇਿਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627154130758218&id=1082529171887386 
 

7 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627152794091685&id=1082529171887386 
 

8 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਵਿਆ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627128704094094&id=1082529171887386 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੱਜ 11 ਿਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ 

 
 

2 || 12 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰ ੇਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹ ੇਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ ਗ ਪਤ  ਦ  

ਅਰਧਕ ਰਤ ਰਬਆਨ । 
 

3 ਮੋਗਾ ਪੁਵਲਸ ਿੱਲੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੋਵਗੰਦਰ ਵਸੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੈਨੀਿਾਈਜਰ ਿਾਲੇ ਪੱਖ ੇ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627277504079214&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=538500233476292&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627154844091480&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627154130758218&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627152794091685&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1627128704094094&id=1082529171887386
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpcNApe9UZw-Kh-z6Of7eYpS1dHkK2Jc1Oq-emcaCGgJUqDTWswQtAEZlv2d16ar-ffdfN0PlcT5Jlfjdu79n-K3A-yVQe6iEH7_bKDo12vp2ht8TcLoL25yiBtgUQYl24E1poVwfpG4UWmiiz5jdsfYQDnIQUyYz6cuH6v9futq1af--BJg0IB2e8len8vbeFnK5DHyCM5JJqII6fJMAriwkffEUtwWc97sWol1xyPQQnJFn0E8gtXDS22oZROjZH6HYcLrmzsT4T68vXCT2gGVIdnyfikOis3oWfPvdVk96anJX_aXRBRgSqeIfHjUDo-eVBp1rfygIK3-3Q0ejYJPG3xHanczcSQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpcNApe9UZw-Kh-z6Of7eYpS1dHkK2Jc1Oq-emcaCGgJUqDTWswQtAEZlv2d16ar-ffdfN0PlcT5Jlfjdu79n-K3A-yVQe6iEH7_bKDo12vp2ht8TcLoL25yiBtgUQYl24E1poVwfpG4UWmiiz5jdsfYQDnIQUyYz6cuH6v9futq1af--BJg0IB2e8len8vbeFnK5DHyCM5JJqII6fJMAriwkffEUtwWc97sWol1xyPQQnJFn0E8gtXDS22oZROjZH6HYcLrmzsT4T68vXCT2gGVIdnyfikOis3oWfPvdVk96anJX_aXRBRgSqeIfHjUDo-eVBp1rfygIK3-3Q0ejYJPG3xHanczcSQ&__tn__=%2ANK-R


ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨਹ ਾਂ ਪੱਵਖਆਂ ਕੋਲੋ ਲੰਘਣ ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ ਸੈਨੇਿਾਈਜ-ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਵਲਸ 

ਸਲੱਮ ਏਰੀਏ ਤੋ ਆਏ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਜੀਤਿਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰ ੇਵਿਚ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਵਨਿਾਸ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਘਰ ਪਹੰੁਵਚਆ ਵਗਆ ਰਾਸ਼ਨ 

ਸਾਰ ੇਵਿਅਕਤੀ ਫੌਰਮਲ ਵਸਹਤ ਿੈਸਿਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਦਰੁਸਤ 

 
 

4 ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇੈੈਪਿਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 
 
 

5 11 ਅਪਰੈਲ ਤੋ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿੇਰ ੇ10 ਤੋ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਣਗੇ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 
---15 ਅਪਰੈਲ ਤੋ ਪੂਰਾ ਵਦਨ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਆੜਹਤ 

--ਆੜਹਤੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੁਦ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ਹੈਡ ਸੈਨੇਿਾਈਜਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ 
ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਿਾਉਣ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਕੀਨੀ 
--ਆੜਹਤੀਏ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਿੀ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰੱਖਣਗੇ 

 

6 -ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਸਿੇਰ ੇ7 ਤੋ 10 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰਵਹਣਗੀਆਂ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ 

--ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਹਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਪਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਮਨਾਹੀ 
--ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਦਨ ਗਰਾਹਕ ਨੰੂ ਵਮਲੇਗਾ ਪੀਵਸਆ ਆਿਾ 
--ਆਿਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ, ਹੈਡ ਸੇੈੈਨੇਿਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਦੀ 
ਿਰਤੋ ਕਰਕੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਰੱਖਣਗੇ ਬਰਕਰਾਰ 

 

7 ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਨੰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

8 ਮੋਗਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੱਵਿਆ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੀ ਚ ਹਾਜ਼ਰ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤ  ਜ   ਕਦ  ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰਹੁੱਤ ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਿੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194278084246037/ 
 

2 IG And SSP Live at Khichri Sahib Balbera 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/732432623961766/ 
 

3 SSP Live 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/1116534995375608/ 
 

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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nXBGPOEsekkbe58wYOeT0V3l4n463foYuLlvfa5TdKDiB9AGaI0pzZPUxjQ-MnkaZMZIsdGKShd-HC7IpyKwwSzXoNLTMbLcj8-k7Dj7sM8AY_0ErQ3IBn8MbqlrmwfhnNwWof5zoH-gOW3dqk_MFGKlzfYPdkZO-pe59hX4rd8aHbNjgqzVlQ1ABweqMfKuWxWSyx5C6R_WHXlR2HcyBQU52v6mCWcwq8DbfE09Np3Tvv1oLXQwLn5vTVe3USaew214IrsUE_2D0Bwb0jb7tnVlScZzugjZ5fH0xhE1Otl4O-L8K8P35w3a9iVFCFrMAX4UbgOtVkFo3F-Quro9RQ&__tn__=%2ANK-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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nXBGPOEsekkbe58wYOeT0V3l4n463foYuLlvfa5TdKDiB9AGaI0pzZPUxjQ-MnkaZMZIsdGKShd-HC7IpyKwwSzXoNLTMbLcj8-k7Dj7sM8AY_0ErQ3IBn8MbqlrmwfhnNwWof5zoH-gOW3dqk_MFGKlzfYPdkZO-pe59hX4rd8aHbNjgqzVlQ1ABweqMfKuWxWSyx5C6R_WHXlR2HcyBQU52v6mCWcwq8DbfE09Np3Tvv1oLXQwLn5vTVe3USaew214IrsUE_2D0Bwb0jb7tnVlScZzugjZ5fH0xhE1Otl4O-L8K8P35w3a9iVFCFrMAX4UbgOtVkFo3F-Quro9RQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194278084246037/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/732432623961766/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/1116534995375608/


4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਿੱਲੋ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194339550906557/ 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤ ੇਰਨਰਰਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ  ਥ ਪਤ ਕੀਤ  ਹੈ। ਖਰੀਦ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਈ-ਪ   ਲੈਣ ਲਈ 

ਤ  ੀਂ ਪੰਜ ਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਿੀ ਡ ਊਨਲੋਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ਲ ਜ ੜੇ ਰਕ ੇ ਿੀ 

ਮ ਲੇ ਦੀ  ਹ ਇਤ  ਅਤ ੇਹੁੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਲੲੀੀ ਿੁੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੇਿ ਰਦੁੱਤੇ ਅਨ   ਰ ਹਨ। ਰਿਪ  ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਲੋਕ ਾਂ ਨ ਲ   ਾਂਝੀ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194368064237039/ 
 

6 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਿਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਰੂ ਹਵਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ 

-ਆਈ. ਔਲਖ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਸੱਧੂ ਨੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਼ੁਿਦ ਕੀਤੀ ਅਗਿਾਈ, ਪੂਰਾ ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤਵਦਆਂ 
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਵਰਆਦਾ ਿੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194424620898050/ 
 

7 ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੱੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਵਜਜ਼ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194459910894521/ 
 

8 ਆਈ.ਜੀ.  . ਜਰਤੰਦਰ ਰ ੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਐ .ਐ .ਪੀ.  . ਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰ ੁੱਧ  ਪਰਟਆਲ  ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਰਪੰਡ ਬਲਬੇੜ  ਨੇੜੇ 

ਇਕ ਡੇਰੇ ’ਚੋ ਰਗਰਫ਼ਤ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਥਤ ਮ ਲਜ਼ਮ ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨ ੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194490824224763/ 
 

9 District Public Relations Office, Patiala was live. 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/538500190142963/ 
 

10 Today 12 April 6 pm distt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194499137557265/ 
 

11 ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕੱਵਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਾਿੇ ਸੱਤ ਘੰਿ ੇਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਸਫ਼ਲ ਉਪਰੇਸ਼ਨ-ਵਸੱਧੂ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194516437555535/ 
 

 
 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤ  ਜ   ਕਦ  ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰਹੁੱਤ ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਿੇ। 

(ਫੋਿੋ) 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194339550906557/
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.ARAPUTgZrBDZzILVoni5RT6HdJlMg3KYc4eHOwSAZd8fSEv2spqCdgIzRX_X0Z6bVzsbgA8PXy_a6bIy4WWHZ5xJLKRi2a7iC9Td4PhNBbn0r8CFYCoCcjYT3WMPFsbbIm05MhOnPDRMgVeagWcnca5WLUtXLf4nQdm8oUNwpR6vv3qC9ZHixd0Xs71VHmScGsN2uDOFRzoRc_0MB9-K_yf6vqHGU-XaEn52lGk6S3k33Rbk11lCFJFIkP-vUsIGqxwDqd5TpwKhh0E-WltBROa5km0deoUaJ1zuSDM4s3uDlDQsGH5zMB8q8fRP3dThGc9MEDlak2Okm5EKeL7cGVXybg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPUTgZrBDZzILVoni5RT6HdJlMg3KYc4eHOwSAZd8fSEv2spqCdgIzRX_X0Z6bVzsbgA8PXy_a6bIy4WWHZ5xJLKRi2a7iC9Td4PhNBbn0r8CFYCoCcjYT3WMPFsbbIm05MhOnPDRMgVeagWcnca5WLUtXLf4nQdm8oUNwpR6vv3qC9ZHixd0Xs71VHmScGsN2uDOFRzoRc_0MB9-K_yf6vqHGU-XaEn52lGk6S3k33Rbk11lCFJFIkP-vUsIGqxwDqd5TpwKhh0E-WltBROa5km0deoUaJ1zuSDM4s3uDlDQsGH5zMB8q8fRP3dThGc9MEDlak2Okm5EKeL7cGVXybg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194368064237039/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194424620898050/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194459910894521/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194490824224763/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/?hc_ref=ARQnXIS78VvvphXDznc1HFwAT99kVC3IC6POoyi58Zd2A0y8Hw7kkd4F0-_-ELkBUrE&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBc57msPV1thXfLlZfHetVKAMC2J4gik6qPkyNtaWFGXrL8bz0-NkG6rX_iuIXVCaCCHO47-HT5Y3bcAv8bgWMKmSmzMoxthIBiGIBGcRx7Yg05sUUHvTSljtW7l6WD8SXowx6Q1mASaLPlHNxBA1h5gOFIPGre-tmMPRgu5yxSU0ZrsU1THZfnf4IxmiA24l9qL7IRVbKlEb4MP6Pijb2BRBa8AgMQejyVbU694ObvXNhISttdIMdRDX4sEYH7zQZna7C5zHr8oRNJ-0eeK9rXSJl_6ERaJTHE9tL3SPlsg2BJrP7fb3FTgmUHy-JVX--d50hIQOFheOo1E0CBS_wugFhTopyCfWA&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/538500190142963/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194499137557265/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1194516437555535/
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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nXBGPOEsekkbe58wYOeT0V3l4n463foYuLlvfa5TdKDiB9AGaI0pzZPUxjQ-MnkaZMZIsdGKShd-HC7IpyKwwSzXoNLTMbLcj8-k7Dj7sM8AY_0ErQ3IBn8MbqlrmwfhnNwWof5zoH-gOW3dqk_MFGKlzfYPdkZO-pe59hX4rd8aHbNjgqzVlQ1ABweqMfKuWxWSyx5C6R_WHXlR2HcyBQU52v6mCWcwq8DbfE09Np3Tvv1oLXQwLn5vTVe3USaew214IrsUE_2D0Bwb0jb7tnVlScZzugjZ5fH0xhE1Otl4O-L8K8P35w3a9iVFCFrMAX4UbgOtVkFo3F-Quro9RQ&__tn__=%2ANK-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?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nXBGPOEsekkbe58wYOeT0V3l4n463foYuLlvfa5TdKDiB9AGaI0pzZPUxjQ-MnkaZMZIsdGKShd-HC7IpyKwwSzXoNLTMbLcj8-k7Dj7sM8AY_0ErQ3IBn8MbqlrmwfhnNwWof5zoH-gOW3dqk_MFGKlzfYPdkZO-pe59hX4rd8aHbNjgqzVlQ1ABweqMfKuWxWSyx5C6R_WHXlR2HcyBQU52v6mCWcwq8DbfE09Np3Tvv1oLXQwLn5vTVe3USaew214IrsUE_2D0Bwb0jb7tnVlScZzugjZ5fH0xhE1Otl4O-L8K8P35w3a9iVFCFrMAX4UbgOtVkFo3F-Quro9RQ&__tn__=%2ANK-R


2 IG And SSP Live at Khichri Sahib Balbera (ਿੀਵਡਓ)           

3 SSP Live (ਿੀਵਡਓ)           
 

4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਿੱਲੋ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ (ਿੀਵਡਓ)  
 

5 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ   ਰੁੱਰਖਅਤ ਅਤ ੇਰਨਰਰਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ  ਥ ਪਤ ਕੀਤ  ਹੈ। ਖਰੀਦ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਈ-ਪ   ਲੈਣ ਲਈ 

ਤ  ੀਂ ਪੰਜ ਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਈ-ਪੀਐਮਬੀ ਐਪ ਿੀ ਡ ਊਨਲੋਡ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ਲ ਜ ੜੇ ਰਕ ੇ ਿੀ 

ਮ ਲੇ ਦੀ  ਹ ਇਤ  ਅਤ ੇਹੁੱਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਲੲੀੀ ਿੁੱਖ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੇਿ ਰਦੁੱਤੇ ਅਨ   ਰ ਹਨ। ਰਿਪ  ਕਰਕੇ ਇਹ 

ਜ ਣਕ ਰੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਲੋਕ ਾਂ ਨ ਲ   ਾਂਝੀ ਕਰੋ। (ਫੋਿੋ) 

6 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਿਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਾਰੂ ਹਵਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬ ੂ

-ਆਈ. ਔਲਖ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਸੱਧੂ ਨੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਼ੁਿਦ ਕੀਤੀ ਅਗਿਾਈ, ਪੂਰਾ ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤਵਦਆਂ 
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਵਰਆਦਾ ਿੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ (ਪਰੈਸ ਨੋਿ)     

7 ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੱੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਵਜਜ਼ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ  (ਫੋਿੋ) 

8 ਆਈ.ਜੀ.  . ਜਰਤੰਦਰ ਰ ੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਐ .ਐ .ਪੀ.  . ਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰ ੁੱਧ  ਪਰਟਆਲ  ਰਜ਼ਲੇ ਦੇ ਰਪੰਡ ਬਲਬੇੜ  ਨੇੜੇ 

ਇਕ ਡੇਰੇ ’ਚੋ ਰਗਰਫ਼ਤ ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਥਤ ਮ ਲਜ਼ਮ ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨ ੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। (ਿੀਵਡਓ) 

9 District Public Relations Office, Patiala was live. (ਿੀਵਡਓ)           

10 Today 12 April 6 pm distt Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਿੀਵਡਓ)           

11 ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਕੱਵਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਾਿੇ ਸੱਤ ਘੰਿ ੇਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 
ਸਫ਼ਲ ਉਪਰੇਸ਼ਨ-ਵਸੱਧੂ (ਪਰੈਸ ਨੋਿ)  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਈ.ਜੀ.  . ਜਰਤੰਦਰ ਰ ੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਐ .ਐ .ਪੀ.  . ਮਨਦੀਪ ਰ ੰਘ ਰ ੁੱਧ  ਮੀਡੀਆ ਨ ੰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/LQTG-ndW0-Y 
 

2 Today 12 April 6 pm distt Covid update information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/ftL0PN6uFKM 
 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

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.ARAPUTgZrBDZzILVoni5RT6HdJlMg3KYc4eHOwSAZd8fSEv2spqCdgIzRX_X0Z6bVzsbgA8PXy_a6bIy4WWHZ5xJLKRi2a7iC9Td4PhNBbn0r8CFYCoCcjYT3WMPFsbbIm05MhOnPDRMgVeagWcnca5WLUtXLf4nQdm8oUNwpR6vv3qC9ZHixd0Xs71VHmScGsN2uDOFRzoRc_0MB9-K_yf6vqHGU-XaEn52lGk6S3k33Rbk11lCFJFIkP-vUsIGqxwDqd5TpwKhh0E-WltBROa5km0deoUaJ1zuSDM4s3uDlDQsGH5zMB8q8fRP3dThGc9MEDlak2Okm5EKeL7cGVXybg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAPUTgZrBDZzILVoni5RT6HdJlMg3KYc4eHOwSAZd8fSEv2spqCdgIzRX_X0Z6bVzsbgA8PXy_a6bIy4WWHZ5xJLKRi2a7iC9Td4PhNBbn0r8CFYCoCcjYT3WMPFsbbIm05MhOnPDRMgVeagWcnca5WLUtXLf4nQdm8oUNwpR6vv3qC9ZHixd0Xs71VHmScGsN2uDOFRzoRc_0MB9-K_yf6vqHGU-XaEn52lGk6S3k33Rbk11lCFJFIkP-vUsIGqxwDqd5TpwKhh0E-WltBROa5km0deoUaJ1zuSDM4s3uDlDQsGH5zMB8q8fRP3dThGc9MEDlak2Okm5EKeL7cGVXybg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/?hc_ref=ARQnXIS78VvvphXDznc1HFwAT99kVC3IC6POoyi58Zd2A0y8Hw7kkd4F0-_-ELkBUrE&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBc57msPV1thXfLlZfHetVKAMC2J4gik6qPkyNtaWFGXrL8bz0-NkG6rX_iuIXVCaCCHO47-HT5Y3bcAv8bgWMKmSmzMoxthIBiGIBGcRx7Yg05sUUHvTSljtW7l6WD8SXowx6Q1mASaLPlHNxBA1h5gOFIPGre-tmMPRgu5yxSU0ZrsU1THZfnf4IxmiA24l9qL7IRVbKlEb4MP6Pijb2BRBa8AgMQejyVbU694ObvXNhISttdIMdRDX4sEYH7zQZna7C5zHr8oRNJ-0eeK9rXSJl_6ERaJTHE9tL3SPlsg2BJrP7fb3FTgmUHy-JVX--d50hIQOFheOo1E0CBS_wugFhTopyCfWA&__tn__=kC-R
https://youtu.be/LQTG-ndW0-Y
https://youtu.be/ftL0PN6uFKM


1 ਕਵਰਆਨਾ ਸਿੋਰ, ਿਲੰਿੀਅਰ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਵਫਓ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ 
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514
526972509562  

2 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ ੇ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514
528629176063 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514
559065839686 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਵਰਆਨਾ ਸਿੋਰ, ਿਲੰਿੀਅਰ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਵਫਓ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ 
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

2 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ ੇ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ 

 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਵਰਆਨਾ ਸਿੋਰ, ਿਲੰਿੀਅਰ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵਦੱਤ ੇਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਵਫਓ ਪਾਸ ਤੁਰੰਤ 
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ ੇ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ, 01 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋਜਵਿਿ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831880580640693/ 

2 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਿਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਰੇਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831900240638727/ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514526972509562
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514526972509562
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514528629176063
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514528629176063
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514559065839686
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/514559065839686
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831880580640693/
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831900240638727/


3 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਮੀ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ  
ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼  
https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831878967307521/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ, 01 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋਜਵਿਿ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/drupnagar/status/1249355873287200768?s=21 

2 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਿਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਿਰੇਵਨੰਗ 

https://twitter.com/drupnagar/status/1249355490150060039?s=21 

3 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਮੀ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ  
ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼  
https://twitter.com/drupnagar/status/1249355097022156800?s=21 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗੱਲੀ ਕਣਕ ਨਾ ਵਲਆਂਦੀ ਜਾਿੇ - ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਮੀ ਿਾਲੀ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ  
ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼  

2 55 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਨੈਗਵਿਿ, 01 ਪੈਵਡੰਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋਜਵਿਿ- ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੁੱਗੜਪ ਰ ਦੇ ਪ ਰਜ਼ਰਟਿ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦ   ੈਂਪਲ ਮ ੜ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਭੇਰਜਆ ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ। ਬ ਕੀ 3 ਪਰਰਿ ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ 

ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631004650478459/?d=n 
 

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/831878967307521/
https://twitter.com/drupnagar/status/1249355873287200768?s=21
https://twitter.com/drupnagar/status/1249355490150060039?s=21
https://twitter.com/drupnagar/status/1249355097022156800?s=21
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631004650478459/?d=n


2 ਕੋਰਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥ ਮ ਨ ੰ ਰਧਆਨ ਰਿੁੱਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ਲਹ   ਪਰਸ਼ ਸ਼ਨ  ੰਗਰ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਦੇ ਆਇ ੋਲੇਸ਼ਨ ਲਈ 

 ਰਕ ਰੀ ਮੈਰੀਟਰੋੀਅ   ਕ ਲ ਰਪੰਡ ਘ ਬਦ ਾਂ ਰਿਖੇ 1000 ਬੈੱ ਡ ਾਂ ਦ  ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ  ਰਗਆ ਹੈ ਰਜ  ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਦ ਰਗ   ੇਿ  

ਦਲ  ੰਗਰ ਰ (ਰਰਜ:) ਪੰਜ ਬ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਕ ਮ ਰ ਰ ੰਗਲ  (ਐਮ.ਡੀ. ਆਰ.ਿੀ. ਟੀ ਇੰਡ ਟਰੀ ਧ ਰੀ, ਰ ੁੱਕ  ਚ ਹ 

ਿ ਲੇ) ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਦੇ ਨ ਲ 200 ਗੁੱਦੇ ਅਤ ੇਕੰਬਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631060417139549/?d=n 
 

3 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪਰਮ ਰਣਕ ਅ ਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜ ਬ  ਰਕ ਰ ਿੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥ ਪਤ  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰ ਹ ਲ ਗ ਪਤ  ਦ  ਅਰਧਕ ਰਤ 

ਰਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2578914665687714/?vh=e&d=n 
 

4 ਰਨਰਧ ਰਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ  ੈਨੀਟ ਈਜ਼ਰ ਿੇਚਣ  ਬੰਧੀ ਮੈ ਰਜ਼ ਰ ਗਮ  ਮੈਡੀਕਲ ਹ ਲ  ੰਗਰ ਰ ਦ  5000 

ਰ ਪਏ ਦ  ਚਲ ਨ । 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631242420454682/?d=n 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਡਪਿੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ 
ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631258317119759/?d=n 
 

6 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਘਨਰਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ ਿੁੱਲੋਂ  ਰਜ਼ਲਹ   ਿ  ੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ, ਰਿ  ਖੀ ਦੇ ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਦਹ ੜੇ ਨ ੰ ਘਰ ਰਿਚ ਰਰਹ 

ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਇਆ ਜ ਿੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631259147119676/?d=n 
 

7  ੰਗਰ ਰ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸ਼ਰਹਰ ਾਂ ਰਿੁੱਚ  ੈਨੇਟ ਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਣ ਦ  ਕੰਮ ਲਗ ਤ ਰ ਜ ਰੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631283793783878/?d=n 
 

8 ਰਜ਼ਲਹ    ੰਗਰ ਰ  ਰਿੁੱਚ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ-284 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮ ਮਲੇ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ। 195 ਨੈਗੇਰਟਿ, 87 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬ ਕੀ, 

2 ਪ ਰਜ਼ਰਟਿ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631362863775971/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ੰਗਰ ਰ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਸ਼ਰਹਰ ਾਂ ‘ਚ  ੈਨੇਟ ਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਿ ਉਣ ਦ  ਕੰਮ ਲਗ ਤ ਰ ਜ ਰੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1249357114394308615?s=12 
 

2 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਧੂਰੀ ਲਤੀਫ਼ ਅਵਹਮਦ ਿੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ, 
ਆੜਹਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲੇਬਰ  ੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਵਿੰਗ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1249585993172185088?s=08 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631060417139549/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2578914665687714/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631242420454682/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631258317119759/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631259147119676/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631283793783878/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2631362863775971/?d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1249357114394308615?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249585993172185088?s=08


3  ੰਗਰ ਰ ਰਿਖੇ ਰਪੰਡ ਗੁੱਗੜਪ ਰ ਦੇ ਪ ਰਜ਼ਰਟਿ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦ   ੈਂਪਲ ਮ ੜ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਭੇਰਜਆ। ਬ ਕੀ 3 ਪਰਰਿ ਰਕ 

ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਦੀ ਰਰਪਰੋਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249586785811750912 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹ    ੰਗਰ ਰ  ਰਿੁੱਚ ਅੁੱਜ ਤੁੱਕ-284 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮ ਮਲੇ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ। 195 ਨੈਗੇਰਟਿ, 87 ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬ ਕੀ, 

2 ਪ ਰਜ਼ਰਟਿ 

2 ਰਨਰਧ ਰਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ  ੈਨੀਟ ਈਜ਼ਰ ਿੇਚਣ  ਬੰਧੀ ਮੈ ਰਜ਼ ਰ ਗਮ  ਮੈਡੀਕਲ ਹ ਲ  ੰਗਰ ਰ ਦ  5000 

ਰ ਪਏ ਦ  ਚਲ ਨ । 

3 ਗੁੱਗੜਪ ਰ ਦੇ ਪ ਰਜ਼ਰਟਿ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦ   ੈਂਪਲ ਮ ੜ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਭੇਰਜਆ ਜ  ਰਰਹ  ਹੈ। ਬ ਕੀ 3 ਪਰਰਿ ਰਕ ਮੈਂਬਰ ਾਂ 

ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520381525345729&id=128209614562924
, Both Manual and e-passes valid -DM Girish Dayalan 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520500722000476&id=128209614562924
,  Continuous tracing & sampling leads to detection of 3 more positive cases 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520503458666869&id=128209614562924
, Control Room set up at Head Office Mohali to ensure smooth procurement of wheat : 
Lal Singh Chairman Punjab Mandi Board 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520880171962531&id=128209614562924
, Video message of CM Captain Amarinder Singh appealing to people to observe Baisakhi 
at home 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5 
20883835295498&id=128209614562924, Audio message of CM Captain Amarinder Singh 
reiterating resolve to deal with anyone breaking law and order with heavy hand in wake 
of attack on ASI at Patiala 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520886418628573&id=128209614562924
, CM Captain Amarinder Singh exhorting people to wear masks for safety 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249243179091550210?s=19, Both Manual 
and e-passes valid -DM Girish Dayalan 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1249586785811750912
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520381525345729&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520381525345729&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520500722000476&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520500722000476&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520503458666869&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520503458666869&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520880171962531&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520880171962531&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520883835295498&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520883835295498&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520886418628573&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520886418628573&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249243179091550210?s=19


2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249314119850708994?s=19, Continuous 
tracing & sampling leads to detection of 3 more positive cases 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249316941518360577?s=19, Control Room 
set up at Head Office Mohali to ensure smooth procurement of wheat : Lal Singh 
Chairman Punjab Mandi Board 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249538329848115200?s=19, Message of CM 
Captain Amarinder Singh appealing to people to observe Baisakhi at Home 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249540216869629952?s=19, To ensure 
effective supply of essential items to people, the Punjab Police has created centralized 
food pools 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249540371735969793?s=19, On teh directives 
of the Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Punjab Government has made 
elaborate preparations to ensure hassle free and smooth procurement of wheat 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Numbers of District level control rooms of Mandi Board in wake of wheat procurement 
season 

2 Video Statement of State Control Room, Punjab Government on 21st Day providing info 
on covid-19 

3 Jawaharpur village in Derabassi thoroughly sanitized through fire tenders  

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Three More Tested Negative after completion of Isolation Period at District Hospital 
#Nawanshahr 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790284058221/ 
 
 

2 In a unique initiative of identifying out district suspected patients at Inter district Police 
Nakas, Shaheed Bahgat Singh Nagar Police has started to deploy medical teams at these 
Nakas from today. 
 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790034058246/ 
 
 

3 SDM #Nawanshahr Requests All NGOs to immediately put off distribution of cooked food 
in MC Nawanshahr City Limits 
 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249314119850708994?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249316941518360577?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249538329848115200?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249540216869629952?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249540371735969793?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790284058221/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790034058246/


https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790697391513/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Three More Tested Negative after completion of Isolation Period at District Hospital 
#Nawanshahr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249231096736174080?s=19 
 
 
 

2 In a unique initiative of identifying out district suspected patients at Inter district Police 
Nakas, Shaheed Bahgat Singh Nagar Police has started to deploy medical teams at these 
Nakas from today. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249370230079369216?s=19 
 
 
 

3 SDM #Nawanshahr Requests All NGOs to immediately put off distribution of cooked food 
in MC Nawanshahr City Limits 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249371742977441793?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Three More Tested Negative after completion of Isolation Period at District Hospital 
#Nawanshahr 
 

2 In a unique initiative of identifying out district suspected patients at Inter district Police 
Nakas, Shaheed Bahgat Singh Nagar Police has started to deploy medical teams at these 
Nakas from today. 
 
 
 

3 SDM #Nawanshahr Requests All NGOs to immediately put off distribution of cooked food 
in MC Nawanshahr City Limits 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1227790697391513/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249231096736174080?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249370230079369216?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249371742977441793?s=19


1 ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਅ ਿੁਆਈ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦ ੇਿਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,  ਿਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਿਿਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 04 ਿਜੇ ਤੱਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=513777539304146&id=100020157130768 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਅ ਿੁਆਈ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦ ੇਿਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,  ਿਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਿਿਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 04 ਿਜੇ ਤੱਕ 

https://twitter.com/DproSri/status/1249305995253149696?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਿੋਅ ਿੁਆਈ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਦ ੇਿਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ,  ਿਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਿਿਾਲ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ 04 ਿਜੇ ਤੱਕ 

 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖਤ ਕਦਮ 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਨੂੰ  ਕੰਬਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਰਿੈਸਵਿੰਗ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਵਪਆਂ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316441648549988?d=n&sfns=m
o  

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316442271883259?d=n&sfns=m
o  

3 ਵਸਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨੂੰ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ -ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316447025216117?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=513777539304146&id=100020157130768
https://twitter.com/DproSri/status/1249305995253149696?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316441648549988?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316441648549988?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316442271883259?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316442271883259?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316447025216117?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316447025216117?vh=e&d=n&sfns=mo


4 ਮੈਡੀਕਲ  ੋਧ ਾਂ ਰਿੁੱਚ ਪ ਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਮ ੰਹ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਉਣ ਨ ਲ #ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰ  

ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤ  ਜ   ਕਦ  ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰਹੁੱਤ ਾਂ 

ਲਈ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਿੇ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316524218541731?d=n&sfns=m
o  

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ  ਦਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ 
ਨੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316714938522659?d=n&sfns=m
o  

6 ਅੱਜ ਭਾਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਕਈ ਨੇ ਫੇਲ  
ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇਲ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317308921796594?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖਤ ਕਦਮ 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਨੂੰ  ਕੰਬਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਰਿੈਸਵਿੰਗ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਵਪਆਂ ਵਗਆ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249259907833942016?s=21  

2 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://twitter.com/dpromuktsar/status/1249291529107042304?s=21  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵਨਪਿਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਖਤ ਕਦਮ 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਜੀ ਨੂੰ  ਕੰਬਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਰਿੈਸਵਿੰਗ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਵਪਆਂ ਵਗਆ 

 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਸਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨੂੰ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ -ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316524218541731?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316524218541731?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316714938522659?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1316714938522659?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317308921796594?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317308921796594?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249259907833942016?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249291529107042304?s=21


4 ਮੈਡੀਕਲ  ੋਧ ਾਂ ਰਿੁੱਚ ਪ ਇਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਮ ੰਹ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਉਣ ਨ ਲ #ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰ  

ਨ ੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਰਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰਭ ਿ ਨ ੰ ਘੁੱਟ ਕੀਤ  ਜ   ਕਦ  ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਰਹੁੱਤ ਾਂ 

ਲਈ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥ ਿ ਾਂ 'ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮ ੰਹ ਤੇ ਲ ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ  ਕ ਪ ਿੇ। 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਡਪਿੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ  ਦਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ 
ਨੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ 
 

6 ਅੱਜ ਭਾਿੇਂ ਸੈਂਪਲ ਕਈ ਨੇ ਫੇਲ  
ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੇਲ 

ਨਹੀਂ ਤਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇਲ 

7 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 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈਿੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ- ਵਡਪਿੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088037
431228351/?type=3&theater 

2 ਰਜ਼ਲਹ   ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ  ਜਨਤਕ  ਥ ਨ ਾਂ ‘ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ‘ਤੇ ਮ  ਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪ ਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

ਜ ਰੀ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088078
824557545/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 
ਪਾਬੰਦੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088097
947888966/?type=3&theater 

4 ਿੈ  ਖੀ ਨ ੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨ ਓ,  ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਓ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089879
654377462/?type=3&theater 

5 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 800 ਿੈਸਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089883
891043705/?type=3&theater 

6 ਰਿ  ਖੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨ ਉ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰਖੋ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089951
864370241/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088037431228351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088037431228351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088078824557545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088078824557545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088097947888966/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3088097947888966/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089879654377462/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089879654377462/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089883891043705/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089883891043705/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089951864370241/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089951864370241/?type=3&theater


7 ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਵ਼ਿਆਲ ਮੂੰ ਹ ਿੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089965
134368914/?type=3&theater 

8 ਸੀ.ਡੀਪੀ.ਓ. ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭੱਵ ਆਂ ' ਤ ੇਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089975634367864/30899
74677701293/?type=3&theater 
 

9 PRP SUKHBIR KAUR and Bank sakhi block khadur Sahib  with  the help of PGB Bank 
distribute old pensions and PMJDY AT CLF OFFICE and also following  the socail distance  
rules during distribute the  pensions         (DISTRICT  TARNTARAN ) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089980067700754/30899
79784367449/?type=3&theater 

10 PRP SUKHBIR KAUR  distribute old pensions and also following  the socail distance  rules 
during distribute the  pension ( VIDEO) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/225999128752027/?t=5 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈਿੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ- ਵਡਪਿੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249304807233294336 

2 ਰਜ਼ਲਹ   ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ  ਜਨਤਕ  ਥ ਨ ਾਂ ‘ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ‘ਤੇ ਮ  ਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪ ਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

ਜ ਰੀ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249305705762271234 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 
ਪਾਬੰਦੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249308125305298945 

4 ਿੈ  ਖੀ ਨ ੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨ ਓ,  ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਓ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249556924170792960 

5 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 800 ਿੈਸਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 
 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249558011363741697 

6 ਰਿ  ਖੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨ ਉ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰਖੋ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249569444638023680 

7 ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਵ਼ਿਆਲ ਮੂੰ ਹ ਿੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249572994797559809 

8 ਸੀ.ਡੀਪੀ.ਓ. ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭੱਵ ਆਂ ' ਤ ੇਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਗਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249574433041178624 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089965134368914/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3089965134368914/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089975634367864/3089974677701293/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089975634367864/3089974677701293/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089980067700754/3089979784367449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3089980067700754/3089979784367449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/225999128752027/?t=5
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249304807233294336
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249305705762271234
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249308125305298945
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249556924170792960
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249558011363741697
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249569444638023680
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249572994797559809
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249574433041178624


9 PRP SUKHBIR KAUR and Bank sakhi block khadur Sahib  with  the help of PGB Bank 
distribute old pensions and PMJDY AT CLF OFFICE and also following  the socail distance  
rules during distribute the  pensions         (DISTRICT  TARNTARAN ) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249575396388900865 

10 PRP SUKHBIR KAUR  distribute old pensions and also following  the socail distance  rules 
during distribute the  pension ( VIDEO) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249579325268963329 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਵ਼ਿਆਲ ਮੂੰ ਹ ਿੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

2 ਰਿ  ਖੀ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨ ਉ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਬਣ ਈ ਰਖੋ । 

3 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ 800 ਿੈਸਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

4 ਿੈ  ਖੀ ਨ ੰ ਘਰ ਹੀ ਮਨ ਓ,  ਮ ਰਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਓ। 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਿਰੇਿ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ 
ਪਾਬੰਦੀ 

6 ਰਜ਼ਲਹ   ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ  ਜਨਤਕ  ਥ ਨ ਾਂ ‘ਤੇ ਜ ਣ  ਮੇਂ ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ‘ਤੇ ਮ  ਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਪ ਉਣ ਦੇ ਹ ਕਮ 

ਜ ਰੀ। 

7 ਕਰਵਫ਼ਊ ਅਤੇ ਲਾੱਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈਿੱਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ- ਵਡਪਿੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

8 ਸੀ.ਡੀਪੀ.ਓ. ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭੱਵ ਆਂ ' ਤ ੇਮਾਸਕ ਿੰਡੇ ਗਏ 

9 PRP SUKHBIR KAUR and Bank sakhi block khadur Sahib  with  the help of PGB Bank 
distribute old pensions and PMJDY AT CLF OFFICE and also following  the socail distance  
rules during distribute the  pensions         (DISTRICT  TARNTARAN ) 

10 PRP SUKHBIR KAUR  distribute old pensions and also following  the socail distance  rules 
during distribute the  pension ( VIDEO) 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249575396388900865
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249579325268963329

