
 

Date: 14-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 4844 

2 Total No. of samples sent 4844 

3 Total No. of patients tested positive till date 184 

4 Total No. of patients tested negative 4047 

5 Results Awaited 613 

6 No. of patients cured out of positive 27 

7 Active cases 144 

8 No. of Patients on oxygen support 04 

 No. of Patients in ICU 00 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 13 

 

 



 

Patients reported positive on 14.4.2020        - 8 
 

District Number of cases Remarks 

Pathankot 04 Contacts of Positive case. 

SAS Nagar 02 Contacts of Positive case. 

Gurdaspur 01 SARI patient 

Jalandhar 01 SARI patient 

 

       On 14.4.2020 

• Number of new patients put on oxygen support-02 

• Number of patients admitted in ICU-Nil 

• Number of patients put on ventilator support-Nil 

• Number of new patients cured-2 SBS Nagar 

• Number of new deaths reported- 1 (Jalandhar) 
 
 

2. Confirmed Cases:- 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 56 5 2 

2. Jalandhar 25 4 2 

3. Pathankot 22 0 1 

4. SBS Nagar 19 15 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 

18. Gurdaspur 1 0 0 

 Total 184 27 13 



 
 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 
 

1. PUNJAB CM WRITES TO PM REITERATING DEMAND FOR INCENTIVE TO 

FARMERS BRINGING IN WHEAT AFTER APRIL 30                                                

With the Rabi harvesting and procurement season set to start tomorrow,   Punjab 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has written to Prime Minister Narendra Modi, 

reiterating his demand for incentive/bonus to farmers bringing in their produce to the 

Mandis after April 30, to check overcrowding at the markets. 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-writes-pm-reiterating-demand-incentive-
farmers-bringing-wheat-after-april-30 

 
2. CAPT AMARINDER WRITES TO PM SEEKING RECONSIDERATION OF ORDERS 

ON PAYMENT OF FULL WAGES TO WORKERS, SAYS THIS COULD PUSH 

INDUSTRY/ COMMERCIAL ESTABLISHMENTS TO BANKRUPTCY, CALLS FOR 

INNOVATIVE SOLUTIONS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-pm-seeking-reconsideration-
orders-payment-full-wages-workers 
 

3. PUNJAB GOVT STARTS RAPID TESTING FOR COVID-19 FROM MOHALI & 

JALANDHAR 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-starts-rapid-testing-covid-19-mohali-
jalandhar 
 

4. The #COVID19 Positive Gurpreet Singh son of Karnail Singh of the village Ram Nagar 

Sainiya Ghanaur (Patiala), who was admitted to the Civil Hospital in Ambala, has been 

relieved from Civil Hospital Ambala after being tested -ve for #COVID19. He has been 

transferred by the Civil Surgeon Ambala to the team of Primary Health Center Harpalpur 

(Ghanaur) and the Health Department Punjab has asked him to stay in isolation at home. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359 

 

5. ITI STUDENTS OF THE STATE TO STITCH MASKS FREE FOR ADMINISTRATION 

AND PANCHAYATS, Anurag Verma Principal Secretary Technical Education writes to DCs 

to get masked stitched free from ITI Students, Students of ITIs can stitch 50,000 masks free of 

cost daily for the administration, Already handed 50,000 masks to the administration prepared 

free by the Students of it is 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/iti-students-state-stitch-masks-free-administration-

and-panchayats 

6. 400 SHGs FINANCED BY LOCAL BODIES ARE MAKING MEDICALLY VIABLE 

MASKS & GLOVES: BRHAM MOHINDRA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-writes-pm-reiterating-demand-incentive-farmers-bringing-wheat-after-april-30
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-writes-pm-reiterating-demand-incentive-farmers-bringing-wheat-after-april-30
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-pm-seeking-reconsideration-orders-payment-full-wages-workers
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-writes-pm-seeking-reconsideration-orders-payment-full-wages-workers
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-starts-rapid-testing-covid-19-mohali-jalandhar
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-starts-rapid-testing-covid-19-mohali-jalandhar
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/iti-students-state-stitch-masks-free-administration-and-panchayats
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/iti-students-state-stitch-masks-free-administration-and-panchayats


 

 

 

 

 

 

 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/400-shgs-financed-local-bodies-are-making-

medically-viable-masks-gloves-brham-mohindra 

7. All set for wheat procurement : Ashu, Procurement to begin from 15th April, 1867 

procurement centres, 1824 rice mills declared as Mandi Yards, All districts supplied with 

Bardana as per requirement, Bidding Of Wheat fixed from 10 am till 6 pm 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/procurement-begin-15th-april-1867-procurement-

centres-1824-rice-mills-declared-mandi-yards 

8. Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh is committed to ensuring 

safe and smooth #WheatProcurement amid #COVID19 crisis. Farmers and Arthiyas required to 

contact their Secretary Market Committees for any procurement issue and if the same is not 

resolved, they can establish contact at the Control Room setup by Punjab Mandi Board for their 

district. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540045529624888&id=1412317599064359 

 

9. Audio of 18 years old only #COVID_19 patient from the district Sri Muktsar Sahib sharing his 

experience at hospital on a phone call to father. #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150839286366800&id=1412317599064359 

 

10. In a swift action, @PunjabPoliceInd has arrested three persons for provocative social media 

messages, promoting religious hatred, in the wake of the brutal Patiala attack on police 

personnel by a group of Nihangs... 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687527759331328?s=19 

 

11. #COVA App will now use your location to inform you about Nearest COVID_19 patient and 

Containment Zones marked by the Government of Punjab. Keep Infomed - Be Safe and 

Healthy, install COVA APP #PunjabFightsCorona 

https://www.instagram.com/p/B-9HjmUhxU2/?igshid=sshehfjb44t1 

 

12. Now that you may have heard the Prime Minister’s talk, you may like to see my live video 

again and comment. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157778198387779&id=713682778 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/400-shgs-financed-local-bodies-are-making-medically-viable-masks-gloves-brham-mohindra
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/400-shgs-financed-local-bodies-are-making-medically-viable-masks-gloves-brham-mohindra
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/procurement-begin-15th-april-1867-procurement-centres-1824-rice-mills-declared-mandi-yards
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/procurement-begin-15th-april-1867-procurement-centres-1824-rice-mills-declared-mandi-yards
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540045529624888&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150839286366800&id=1412317599064359
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687527759331328?s=19
https://www.instagram.com/p/B-9HjmUhxU2/?igshid=sshehfjb44t1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157778198387779&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 13/04/2020 to 2:00 PM 14/04/2020)  
 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਪ ਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੈਣੀਆਂ ਘਨੌਰ ( ਪਿਆਲਾ) ਦਾ #ਕੋਪਿਡ19  ੌਪਿਪਿਿ ਗੁਰ ਰੀਤ ਪਸਿੰਘ  ੁੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਪਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਕ 

ਅਿੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਸਿਲ ਹਸ ਤਾਲ ਪਿੁੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਦੀਆਂ #ਕੋਪਿਡ19 ਸਬਿੰਧੀਂ ਦੋ ਪਰ ੋਰਿਾਂ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੁੱਜ 

ਉਸ ਨ ਿੰ ਅਿੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਸਿਲ ਹਸ ਤਾਲ ਪਿੁੱਚੋੋੱ ਛੁੁੱਿੀ ਪਮਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨ ਿੰ ਪਸਿਲ ਸਰਜਨ ਅਿੰਬਾਲਾ ਿੁੱਲੋਂ   ਰਾਈਮਰੀ 

ਹੈਲਥ ਸੈਂਿਰ ਹਰ ਾਲ ਰੁ (ਘਨੌਰ) ਦੀ ਿੀਮ ਨ ਿੰ ਸੌਂ  ਪਦੁੱਤਾ ਪਗਆ ਅਤ ੇਪਸਹਤ ਪਿਭਾਗ  ਿੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ  ਇਸਨ ਿੰ ਹੁਣ ਆ ਣੇ 

ਘਰ ਪਿੁੱਚ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਰਪਹਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ ਹੈ। 

The #COVID19 Positive Gurpreet Singh son of Karnail Singh of the village Ram 

Nagar Sainiya Ghanaur (Patiala), who was admitted to the Civil Hospital in 

Ambala, has been relieved from Civil Hospital Ambala after being tested -ve for 

#COVID19. He has been transferred by the Civil Surgeon Ambala to the team of 

Primary Health Center Harpalpur (Ghanaur) and the Health Department Punjab 

has asked him to stay in isolation at home. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962029217587734&id=631211620669497  

2 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਸ ਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ ਪਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਪਹ ਕੇ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੀਤੀ ਅ ੀਲ ਉਤੇ ਪਮਲੇ ਭਰਿੇਂ ਹੁਿੰਗਾਰੇ ਲਈ ਸਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੁੱਲੋਂ  

ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਪਕ ਉਨਾਂ ਸਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਪਿੁੱਚ ਰਪਹਿੰਪਦਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਸਾਖੀ ਦਾ  ਾਿਨ 

ਤੇ  ਪਿੁੱਤਰ ਪਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਪਜਨਾਂ ਆ ਣੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਿਖੇ ਪਿਸਾਖੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਤਾਈ ਪਕ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਇਕੁੱਪਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ  ਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਸਰੁੁੱਪਖਅਤ ਰੁੱਖਦੀ ਹੋਈ 

ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਪਖਲਾਫ ਪਜੁੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has thanked the people of the state for 

responding to his appeal for #Ardas at 11 a.m. from their homes, and celebrating 

the auspicious festival of Baisakhi from their homes in the larger interest of all. 

The Chief Minister, who led the Baisakhi prayers with his own Ardas at his home, 

hoped that the collective prayers of the people would keep Punjab safe and 

ensure its victory of the deadly #Coronavirus. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962059014251421&id=631211620669497  

3 || 13 ਅ ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਪਿਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 

|| April 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

Room set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652127938664866&id=141231759906435
9  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962029217587734&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539479493014825&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962059014251421&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652127938664866&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652127938664866&id=1412317599064359


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652129131998080&id=631211620669497  

4 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ, ਪਜਸ ਦਾ ਕੁੱਲ  ਪਿਆਲਾ ਪਿਖੇ ਹਮਲੇ ਪਿੁੱਚ 

ਹੁੱਥ ਿੁੱਪਿਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ  ੁੁੱਪਛਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ਿੰ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ 

ਿੁੱਲੋਂ    ਰਨ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਸ਼ਿਾਸ ਪਦਿਾਇਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh today spoke to ASI Harjeet Singh, whose 

hand was severed in an attack in Patiala yesterday, to inquire about his well-

being, and extend his and his government’s full support. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539492146346893&id=14123175990643
59 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962069867583669&id=631211620669497  

5 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਜਪਲਹ ਆਂਿਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ ਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਪਦਆਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ 

ਨਾਲ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh remembers the martyrs of the 

#JallianwalaBaghMassacre with the hope that their memories will never be 

forgotten. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539547103008064&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962125340911455&id=631211620669497  

6  ਿੰਜਾਬ  ੁਪਲਸ ਨੇ ਪਨਹਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮ ਹ ਿੁੱਲੋਂ   ੁਪਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਤੇ ਬੇਰਪਹਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਸਖ਼ਤ 

ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਪਦਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਸਿੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਭੜ੍ਕਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਤਿੰਨ ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ਿੰ 

ਪਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਤਿੰਨਾਂ ਪਿਰੁੁੱਧ ਆਈ ੀਸੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 115, 153-ਏ, 188, 269, 270, 271 ਅਤ ੇ505 

(2), ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਿ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਿਰੀ ਆਫ਼ਤ  ਰਬਿੰਧਨ ਐਕਿ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਦੇ 

ਤਪਹਤ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

In a swift action, the Punjab Police India has arrested three persons for 

provocative social media messages, promoting religious hatred, in the wake of the 

brutal Patiala attack on police personnel by a group of Nihangs. Separate FIRs 

have been registered against all three under Section 115, 153-A, 188, 269, 270, 

271 & 505(2) of Indian Penal Code 1860, Section 3 of Epidemic Diseases Act, 

1897 and Section 54 of the National Disaster Management Act 2005. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539606419668799&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962174750906514&id=631211620669497  

7 "ਮੈਨ ਿੰ ਆ ਣੇ ਸਾਰੇ  ਿੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਾਰ ਪਿਸਾਖੀ ਆ ਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿਚ ਆ ਣੇ  ਪਰਿਾਰਾਂ 

ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਿਾਪਹਗੁਰ  ਜੀ ਆ ਣੇ ਸਾਪਰਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਪਿਡ-19 ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਪਜੁੱਤਾਂਗੇ। 

ਇੁੱਕ ਿਾਰ ਪਫਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ  ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਆ ਣਾ ਸਪਹਯੋਗ ਪਦੁੱਤਾ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤ ਰਪਹਣ-ਸਪਹਣ ਨ ਿੰ ਤਿੁੱਜ ੋਪਦਿੰਦੇ ਰਹੋ", ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ, ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਿੰਜਾਬ। 

"I am very proud of all my fellow Punjabis for celebrating Vaisakhi in their homes. I 

am sure Waheguru Ji will listen to all our Ardas and help us win this war against 

#Covid19. Once again, I thank you all for your co-operation. May you continue to 

stay safe & healthy", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2539627256333382&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962202137570442&id=631211620669497  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962202137570442&id=631211620669497


8 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ਿੰ ਦੇਖਪਦਆਂ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਕਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਿੰਡੀਆਂ ਪਿਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਜਿੰਨਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ  ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਂ ਜੋ 15 ਅ ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨ ਿੰ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਪਨਰਪਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁੱਧ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਸਥਾਰ ਪਿੁੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਪਲੁੱਕ ਕਰੋ -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/13/adv/  

In view of the threat of #CoronaVirus, the Punjab Government has issued 

precautionary advisories for the farmers, commission agents, and labour, which 

should be strictly taken care of while working in the fields and grain markets to 

ensure safe and uninterrupted #WheatProcurement from April 15 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540009819628459&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962580760865913&id=631211620669497  

9 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ #ਕੋਪਿਡ19 ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ 

ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ। ਪਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਤੀਏ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਪਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ 

ਲਈ ਸਬਿੰਧਤ ਮਾਰਕੀਿ ਕਮੇਿੀ ਦੇ ਸਕੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ  ਿੰਜਾਬ 

ਮਿੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੁੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਜਲਹੇ  ਲਈ ਸਥਾ ਤ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 

ਇਕ ਈ-ਮੇਲ  wheat.proc2020.ctrl@punjab.gov.in ਿੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਿਰੀਏ ਿੀ 

ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਮੋਬਾਈਲ ਐ  e-PMB 'ਤੇ ਿੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh is committed 

to ensuring safe and smooth #WheatProcurement amid #COVID19 crisis. 

Farmers and Arthiyas required to contact their Secretary Market Committees for 

any procurement issue and if the same is not resolved, they can establish contact 

at the Control Room setup by Punjab Mandi Board for their district. Mandi Board 

has also created an email id wheat.proc2020.ctrl@punjab.gov.in for this purpose 

and complaints can also be registered at this email. The latest information 

regarding Mandi activities is also available at mobile app e-PMB 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540045529624888&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962609087529747&id=631211620669497  

10 ਪਿਲਹ ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਪਹਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ #ਕੋਪਿਡ_19 ਮਰੀਿ ਿੁੱਲੋਂ  ਪ ਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 

ਹਸ ਤਾਲ ਪਿਖੇ ਆ ਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਓ। 

Audio of 18 years old only #COVID_19 patient from the district Sri Muktsar Sahib 

sharing his experience at hospital on a phone call to father. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150839286366800&id=141231759906435
9 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286458794991720&id=63121162066949
7  

11 #ਕੋਵਾ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ #ਕੋਵਵਡ_19 ਮਰੀਿ ਅਤੇ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿਰਪਜਤ 

ਕਰਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖੋ-ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਤੇ ਪਸਹਤਮਿੰਦ ਰਹੋ।  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ ਐ  

ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

#COVA App will now use your location to inform you about Nearest COVID_19 patient and 
Containment Zones marked by Government of Punjab. Keep Infomed - Be Safe and Healthy, 
install COVA APP #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540109456285162&id=14123175990643
59 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540009819628459&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540009819628459&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962580760865913&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540045529624888&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540045529624888&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962609087529747&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150839286366800&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=150839286366800&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286458794991720&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2286458794991720&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__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.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__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.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDixWi5V9RgZBIiiHhdHNfAFxR0ejIqKdE5PITXPHKEBq_4_HBgCya4UZNAbSbQsfY86TdHWLzZ-KbyaaP499BykYgMGf6-yv2nyoKt7T7_bWIWDb044nlwYTE-yg-f3u4YClLy866BcIKUBYGaWIXOIdHwggtzcYCWaT1PAkUth_4dHwBfftKZkhGwDpcgKhlkc3jsEgWQIB87mfYNiV7uY1MK19EojPgLuxtDpRrbDy3kagS5rpc3oneaq34UbCsWxnDcOVEpd_6tnmx3DSd8Vp4hclSO58pbVWIeS0UmIm1MnPhK6VHp1UZ3DTbHvA_fSQP-LRc3CctYgyHix-PjT6kr&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540109456285162&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540109456285162&id=1412317599064359


 
TWITTER 
 

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

1 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  

2 Mr. Navtej Singh Cheema, MLA Sultanpur Lodhi, has announced to  donate 30% of his 
basic pay as MLA for the next six months to Chief Minister Relief Fund. @navtej_cheema 
https://t.co/hglnvJXJPw  

3 Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa 
announces to contribute his 30 percent salary in the Chief Ministers Relief Fund for next 
6 months.#PunjabFightsCorona 
 https://t.co/tg2ejSWIn6  

4 RT Today on the auspicious occasion of Vaisakhi, joined our people in performing 
#ArdasAt11 for the good health and well-being of Punjab & our people. Prayed for 
Waheguru’s blessings in these challenging times. 
 https://t.co/2Ufst2zipd  
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1249619467492970497?s=19  

5 Chief Minister @capt_amarinder Singh spoke to ASI Harjeet Singh, who is recovering 
after his operation, to enquire about his health. "The composure & bravery with which he 
spoke today is truly worthy of admiration", says the Chief Minister. 
#WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery.  
https://t.co/B5eAULMK7u  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249669347125030913?s=19  

6 Terming attack on police in Patiala callous in nature, Punjab Social Security, Women & 
Child Development Minister @ArunaC_Official strongly condemned incident & its 
defendants. She stated it act of cowards & defending of action is showed immaturity, 
insanity of concerned leaders. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687457219526657?s=19  

7 In a swift action, @PunjabPoliceInd has arrested three persons for provocative social 
media messages, promoting religious hatred, in the wake of the brutal Patiala attack on 
police personnel by a group of Nihangs.Warning of prompt and strict action against 
anyone found.....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687527759331328?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249686692950245377?s=19  

8 |April 13, 2020| Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by @vipulujwal, IAS, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh.  
https://t.co/aFu9hmqkU3  

9 Chief Minister @capt_amarinder Singh remembers the martyrs of the 
#JallianwalaBaghMassacre with the hope that their memories will never be forgotten.  
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https://twitter.com/CMOPb/status/1249669347125030913?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687457219526657?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249687527759331328?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1249686692950245377?s=19
https://t.co/aFu9hmqkU3


https://t.co/pdb4aMLW6G  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249706906257477632?s=19  

10 Cooperation and Jails Minister, Mr. Sukhjinder Singh Randhawa announced that he would 
contribute 30 percent of his salary to the Covid relief fund each month until the fund 
remains in existence. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/lO4ox9CgTp  

11 Amid #COVID_19 crisis , Punjab Government has issued precautionary advisories for 
farmers, commission agents & labour to ensure safe and uninterrupted 
#WheatProcurement from April 15. Please share this information with all. 
#PunjabFightsCorona 
Details at: https://t.co/jRyiJhoJUV  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680?s=19  

12 18 years old only #COVID_19 patient from the district Sri Muktsar Sahib sharing his 
experience at hospital on a phone call to father. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/dBq0NtoaYb  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249955520787517440?s=19 

13 RT Spoke to Pawandeep Kaur, Staff Nurse in Civil Hospital, Moga and enquired of her well 
being and the well being of all Doctors, Nurses & Paramedics working in the hospital. My 
best wishes to all our frontline warriors fighting #Covid19.  
https://t.co/wHOoMZIey5  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

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://www.instagram.com/p/B-68hLxp8KP/?igshid=8zcy9bgs2npr  
https://www.instagram.com/p/B-68d-7BPaJ/?igshid=1sap9v79cise3  

2 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਨ ਿੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਪਜਸ ਦਾ ਕੁੱਲ  ਪਿਆਲਾ ਪਿਖੇ ਹਮਲੇ 

ਪਿੁੱਚ ਹੁੱਥ ਿੁੱਪਿਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ  ੁੁੱਪਛਆ ਅਤ ੇਉਸ ਨ ਿੰ ਸ ਬਾ 

ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ    ਰਨ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਸ਼ਿਾਸ ਪਦਿਾਇਆ। 

Chief Minister @capt_amarindersingh today spoke to ASI Harjeet Singh, whose 

hand was severed in an attack in Patiala yesterday, to inquire about his well-

being, and extend his and his government’s full support. 
 
https://www.instagram.com/tv/B-6_XMSJ7mI/?igshid=b6zyfrsqiunu  
 
https://www.instagram.com/tv/B-6_xGxhCud/?igshid=2qkrrw3cjpvf  

3 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਜਪਲਹ ਆਂਿਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ ਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਪਦਆਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ 

ਨਾਲ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

https://t.co/pdb4aMLW6G
https://twitter.com/CMOPb/status/1249706906257477632?s=19
https://t.co/lO4ox9CgTp
https://t.co/jRyiJhoJUV
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680?s=19
https://t.co/dBq0NtoaYb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249955520787517440?s=19
https://t.co/wHOoMZIey5
https://www.instagram.com/p/B-68hLxp8KP/?igshid=8zcy9bgs2npr
https://www.instagram.com/p/B-68d-7BPaJ/?igshid=1sap9v79cise3
https://www.instagram.com/tv/B-6_XMSJ7mI/?igshid=b6zyfrsqiunu
https://www.instagram.com/tv/B-6_xGxhCud/?igshid=2qkrrw3cjpvf


Chief Minister @capt_amarindersingh remembers the martyrs of the 

#JallianwalaBaghMassacre with the hope that their memories will never be 

forgotten. 
https://www.instagram.com/tv/B-7Pz0vpPgD/?igshid=1jftszxcnm9qp  
https://www.instagram.com/tv/B-7N-qBh8PG/?igshid=1hybor6mz8yzp  

4 "ਮੈਨ ਿੰ ਆ ਣੇ ਸਾਰੇ  ਿੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਿਾਰ ਪਿਸਾਖੀ ਆ ਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿਚ ਆ ਣੇ  ਪਰਿਾਰਾਂ 

ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਿਾਪਹਗੁਰ  ਜੀ ਆ ਣੇ ਸਾਪਰਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਪਿਡ-19 ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਪਜੁੱਤਾਂਗੇ। 

ਇੁੱਕ ਿਾਰ ਪਫਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਪਰਆਂ ਦਾ ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ  ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਆ ਣਾ ਸਪਹਯੋਗ ਪਦੁੱਤਾ। 

ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਤੇ ਤਿੰਦਰੁਸਤ ਰਪਹਣ-ਸਪਹਣ ਨ ਿੰ ਤਿੁੱਜ ੋਪਦਿੰਦੇ ਰਹੋ", ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ, ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਿੰਜਾਬ। 

"I am very proud of all my fellow Punjabis for celebrating Vaisakhi in their homes. I 

am sure Waheguru Ji will listen to all our Ardas and help us win this war against 

#Covid19. Once again, I thank you all for your co-operation. May you continue to 

stay safe & healthy", @capt_amarindersingh, Punjab Chief Minister. 
https://www.instagram.com/p/B-7Z09ip2rB/?igshid=fprgoab1lypr  
https://www.instagram.com/p/B-7agTTh1zF/?igshid=1wieu5srcsf86  

5 #ਕੋਿਾ ਐ  ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ #ਕੋਪਿਡ_19 ਮਰੀਿ ਅਤੇ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿਰਪਜਤ 

ਕਰਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖੋ-ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਤੇ ਪਸਹਤਮਿੰਦ ਰਹੋ।  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ 

ਐ  ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

#COVA App will now use your location to inform you about Nearest COVID_19 

patient and Containment Zones marked by the Government of Punjab. Keep 

Infomed - Be Safe and Healthy, install COVA APP #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B-9HjmUhxU2/?igshid=sshehfjb44t1 
https://www.instagram.com/p/B-9Hp2UJOFN/?igshid=28wpvld9rwkg  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 13 ਅ ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਪਿਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
... 
|| April 13, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://youtu.be/olFAM_nkz-0  

2 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਅੁੱਜ ਨ ਿੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਪਜਸ ਦਾ ਕੁੱਲ  ਪਿਆਲਾ ਪਿਖੇ ਹਮਲੇ 

ਪਿੁੱਚ ਹੁੱਥ ਿੁੱਪਿਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸਹਤ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ  ੁੁੱਪਛਆ ਅਤ ੇਉਸ ਨ ਿੰ ਸ ਬਾ 

ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ    ਰਨ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪਿਸ਼ਿਾਸ ਪਦਿਾਇਆ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh today spoke to ASI Harjeet Singh, whose 

hand was severed in an attack in Patiala yesterday, to inquire about his well-

being, and extend his and his government’s full support. 
https://youtu.be/wF-hGu-3GMU  

3 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਨੇ ਸ ਬਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ ਪਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਪਹ ਕੇ ਸਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ 

ਦੀ ਕੀਤੀ ਅ ੀਲ ਉਤੇ ਪਮਲੇ ਭਰਿੇਂ ਹੁਿੰਗਾਰੇ ਲਈ ਸਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੁੱਲੋਂ  

ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਪਕ ਉਨਾਂ ਸਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਪਿੁੱਚ ਰਪਹਿੰਪਦਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਸਾਖੀ ਦਾ  ਾਿਨ 

ਤੇ  ਪਿੁੱਤਰ ਪਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਪਜਨਾਂ ਆ ਣੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਿਖੇ ਪਿਸਾਖੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

https://www.instagram.com/tv/B-7Pz0vpPgD/?igshid=1jftszxcnm9qp
https://www.instagram.com/tv/B-7N-qBh8PG/?igshid=1hybor6mz8yzp
https://www.instagram.com/p/B-7Z09ip2rB/?igshid=fprgoab1lypr
https://www.instagram.com/p/B-7agTTh1zF/?igshid=1wieu5srcsf86
https://www.instagram.com/p/B-9HjmUhxU2/?igshid=sshehfjb44t1
https://www.instagram.com/p/B-9Hp2UJOFN/?igshid=28wpvld9rwkg
https://youtu.be/olFAM_nkz-0
https://youtu.be/wF-hGu-3GMU


ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਤਾਈ ਪਕ ਲੋਕਾਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਇਕੁੱਪਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ  ਿੰਜਾਬ ਨ ਿੰ ਸਰੁੁੱਪਖਅਤ ਰੁੱਖਦੀ ਹੋਈ 

ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਪਖਲਾਫ ਪਜੁੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has thanked the people of the state for 

responding to his appeal for #Ardas at 11 a.m. from their homes, and celebrating 

the auspicious festival of Baisakhi from their homes in the larger interest of all. 

The Chief Minister, who led the Baisakhi prayers with his own Ardas at his home, 

hoped that the collective prayers of the people would keep Punjab safe and 

ensure its victory of the deadly #Coronavirus. 
https://youtu.be/WDcE-8W18bk  

4 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਜਪਲਹ ਆਂਿਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖ ਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰਪਦਆਂ, ਇਸ ਉਮੀਦ 

ਨਾਲ ਪਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh remembers the martyrs of the 

#JallianwalaBaghMassacre with the hope that their memories will never be 

forgotten. 
https://youtu.be/72fXGu1ox-o  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/  
Punjab Government issues precautionary advisories for wheat harvesting and 
procurement to prevent spread of Coronavirus 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/13/advs/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਰਾਹਤ ਮੁਵਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਵਲਸ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162626978536647?__tn__=-R 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜਵਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162628675203144?__tn__=-R 

3 ਵਿਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162627948536550?__tn__=-R 

4 ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੇ 2000 ਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162659141866764/?ty
pe=3&__tn__=-R 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਦੁੱ ਧ ਦ ੇਪੈਕੇਟ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162628445203167?__tn__=-R 

https://youtu.be/WDcE-8W18bk
https://youtu.be/72fXGu1ox-o
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https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/162659141866764/?type=3&__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162628445203167?__tn__=-R


6 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਵਕਾਸ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਗਰਵਹ ਵਵਖੇ ਵਵਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 
ਵਦਹਾੜੇ ਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰ  ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਵੱਚ ਆਪਣ ੇਪਵਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤ ੋਵਨਜਾਤ 
ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162603378539007?__tn__=-R 

7 ਬੀਤੇ ਪਦਨੀਂ  ਪਿਆਲਾ ਘਿਨਾ ਪਿੁੱਚ ਿਖਮੀ ਹੋਏ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-

ਚਾਲ  ੁੁੱਪਛਆ। ਹਰਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੱਥ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ 

ਪਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਸਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ( ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿੀਡੀਓ ਪਲਿੰਕ) 
... 
Spoke to ASI Harjeet Singh, who is recovering after his operation, to enquire about his 
health. The composure & bravery with which he spoke today is truly worthy of 
admiration. Wishing him a speedy recovery. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162659101866768?__tn__=-R 

8 Rate of Vegetables (Photo)  
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162827941849884/?ty
pe=3&theater 

9 Dr B R Ambedkar 

ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। 

----(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

Dr B R Ambedkar was the man behind our constitution which is the soul of our nation. His 
efforts towards upliftment of the underprivileged are inspiring & continue to guide us. On 
his birth anniversary let's dedicate a few mins to revisit his work & the values he taught. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162855351847143?__tn__=-R 

10 ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸਨੋੀ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162872335178778?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650051573411841 

2 ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੇ 2000 ਮਾਸਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249683636426665984 

3 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਦੁੱ ਧ ਦ ੇਪੈਕੇਟ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650205588258816 

4 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਰਾਹਤ ਮੁਵਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਵਲਸ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249648483704778753 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜਵਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650953310973958 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162603378539007?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162659101866768?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162827941849884/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/162827941849884/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162855351847143?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162872335178778?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650051573411841
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249683636426665984
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650205588258816
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249648483704778753
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249650953310973958


6 Rate of Vegetables (Photo) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249940372567937024 

7 Dr B R Ambedkar 

ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। (ਪੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249945404927426560 

8 ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸਨੋੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249971632744960001 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੇ ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੇ 2000 ਮਾਸਕ 

3 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਦੁੱ ਧ ਦ ੇਪੈਕੇਟ 

4 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਵਚ ਰਾਹਤ ਮੁਵਹੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਵਲਸ 

5 ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਜਵਲਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

6 Rate of Vegetables (Photo) 

7 Dr B R Ambedkar 

ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। 

----(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

Dr B R Ambedkar was the man behind our constitution which is the soul of our nation. His 
efforts towards upliftment of the underprivileged are inspiring & continue to guide us. On 
his birth anniversary let's dedicate a few mins to revisit his work & the values he taught. 

8 ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜ ੇਮੌਕੇ ਯਾਦ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਵਸੱਵਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸਨੋੀ (Video) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249940372567937024
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249945404927426560
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1249971632744960001


ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450038312453863/?d=n 

2 || 13 ਅ ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਪਿਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/652129125331414/?vh=e&d=n 

3 ਜਾਣ ੋਕੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਨੇੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450150722442622/?d=n 

4 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450440702413624/?d=n 

5 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ  ਰਕਾਸ਼ 

 ੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੁੱਖ ਲੁੱਖ ਿਧਾਈਆਂ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450489489075412/?d=n 
 

6 "ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ", ਕੈ ਿਨ 

ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ, ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਿੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450500155741012/?d=n 

7 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ 
ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450524009071960/?d=n 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗ  ਕਰਪਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿੰਸਾ ਤੋਂ  ਰਭਾਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਖੀ: 

ਿਨ ਸਿੌ  ਸੈਂਿਰ ਸਥਾ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜੁੱਥੇ ਇੁੱਕੋ ਛੁੱਤ ਹੇਿ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਤੇ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ 

ਸਲਾਹ ਸਬਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450556465735381/?d=n 

9 ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ’ਚ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450577065733321/?d=n 

10 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਭਲਕ ਤੋਂ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450578212399873/?d=n 

11 ਵਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ 13 ਐਬਂ ਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਮਡੈੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ  (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450579152399779/?d=n 

12 ਨਵਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ 16 ਤੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 

* ਰਜਬਾਹੇ-ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ  (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450579942399700/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450038312453863/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/652129125331414/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450150722442622/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450440702413624/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450489489075412/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450500155741012/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450524009071960/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450556465735381/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450577065733321/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450578212399873/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450579152399779/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450579942399700/?d=n


1 Sakhi: One Stop Centres has been established to provide helping hand for women in need 
of medical, legal and psychological aid during lockdown. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249705406047424514?s=12 

2 "Dr BR Ambedkar was man behind our constitution which is soul of our nation. His efforts 
towards upliftment of underprivileged continue to guide us. On his birth anniversary let's 
dedicate a few mins to revisit his work & values he taught", Chief Minister, 
@capt_amarinder Singh 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1249913347983597568?s=12 

3 In view of the threat of #CoronaVirus, the Punjab Government has issued precautionary 
advisories for the farmers, commission agents, and labour, which should be strictly taken 
care of while working in the fields and grain markets to ensure safe and uninterrupted 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249935040995192832?s=12 

4 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government greets on the 
#PrakashPurb of  Sri Guru Arjan Dev Ji 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249947237003624448?s=12 

5 ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ’ਚ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249964398451412992?s=12 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਭਲਕ ਤੋਂ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249964916913500167?s=12 

7 ਵਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ 13 ਐਬਂ ਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਮਡੈੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249965546042355712?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤ ੇਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

2 ਜਾਣ ੋਕੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਵਕਹੜੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਨੇੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 

3 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

4 ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਗੁਰ  ਅਰਜਨ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ  ਰਕਾਸ਼ 

 ੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੁੱਖ ਲੁੱਖ ਿਧਾਈਆਂ। 

5 "ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ", ਕੈ ਿਨ 

ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ, ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਿੰਜਾਬ। 

6 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮਿਦ ਰਾਂ ਲਈ 
ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ  

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249705406047424514?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1249913347983597568?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249935040995192832?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249947237003624448?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249964398451412992?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249964916913500167?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249965546042355712?s=12


7 Sakhi: One Stop Centres has been established to provide helping hand for women in need 
of medical, legal and psychological aid during lockdown. 

8 ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨਾਂ ’ਚ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

9 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਭਲਕ ਤੋਂ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

10 ਵਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ 13 ਐਬਂ ਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਮਡੈੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹ ਲਤ  (Press Note) 

11 ਨਵਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ 16 ਤੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 

* ਰਜਬਾਹੇ-ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ  (Press Note) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 108 ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵੀ 
ਵਧਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
ਵਪਛਲੇ 24 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਵਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ 977 ਕਾਲਾਂ ’ਤੇ 108 ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਰੀਿਾਂ 
ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾਇਆ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662920854250992/?app=fbl 

2 ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਵਖ ੇਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਆਟਾ ਵੰਵਡਆ 

ਬਿਾਲਾ, 13 ਅ ਰੈਲ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੁੱਗੇ ਕਰਪਫਊ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਿਿੰਦ  ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ 

ਆਿੇ ਉਸ ਲਈ ਪਿਲਹ ਾ  ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸਿੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁੱਜਣ   ਰਾ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੁੱਜ ਬਿਾਲਾ 

ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ, ਸਿੰਨੀ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਐੋੱਸ.ਡੀ.ਐੋੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਪਿਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਿ 

ਆਸ਼ਰਮ ਬਿਾਲਾ ਦੇ 100  ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ 10-10 ਪਕਲੋ ਆਿੇ ਦੀਆਂ ਗੁੁੱਥੀਆਂ ਿਿੰਡੀਆਂ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662932730916471/?app=fbl 

3 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨ ਿੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜ ੇਪਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ  ਰਭਾਿ ਨ ਿੰ ਘੁੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਿੁੱਡ ੇ

ਜਨਤਕ ਪਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆ ਣੇ ਮ ਿੰਹ ਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਾਸਕ  ਾਿੇ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662937534249324/?app=fbl 

4 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ 

ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ ਸਾਰੇ 22 

ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ 1434 ਖਰੀਦ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/662939034249174/?app=fbl 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇਵੋ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ… 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663466127529798/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

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
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
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
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


1 ਅੁੱਜ ਬਿਾਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ, ਸਿੰਨੀ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਐੋੱਸ.ਡੀ.ਐੋੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਪਿਿੰਦਰ 

ਪਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਿ ਆਸ਼ਰਮ ਬਿਾਲਾ ਦੇ 100  ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ 10-10 ਪਕਲੋ ਆਿੇ ਦੀਆਂ ਗੁੁੱਥੀਆਂ ਿਿੰਡੀਆ।ਂ 

2 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੰ ਹ 'ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 

#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨ ਿੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਪਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ  ਰਭਾਿ ਨ ਿੰ ਘੁੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 

ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਿੁੱਡੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆ ਣੇ ਮ ਿੰਹ ਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਮਾਸਕ  ਾਿੇ। 

3 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

 ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹ ਾਂ ਤਪਹਤ ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 

ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ 1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ 

ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇਵੋ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤ ੇਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰ ਦ ੇਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ 

5 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾੳੇੁੁਣ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤ ੇਜ ੇਵਕਸ ੇਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਰਵਹ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦੇਵੋ 

ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤ ੇਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰ ਦ ੇਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ 

2 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਰੋਿਾਨਾ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾੳੇੁੁਣ ਦ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ ਅਤ ੇਜ ੇਵਕਸ ੇਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 108 ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਵੀ 
ਵਧਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
ਵਪਛਲੇ 24 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ ਵਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ 977 ਕਾਲਾਂ ’ਤੇ 108 ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਰੀਿਾਂ 
ਨ ੰ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾਇਆ 

 

4 ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਵਖ ੇਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਆਟਾ ਵੰਵਡਆ 

ਬਿਾਲਾ, 13 ਅ ਰੈਲ ( ) - ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੁੱਗੇ ਕਰਪਫਊ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜ੍ਿਿੰਦ  ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ 

ਆਿੇ ਉਸ ਲਈ ਪਿਲਹ ਾ  ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸਿੰਸਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁੱਜਣ   ਰਾ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੁੱਜ ਬਿਾਲਾ 

ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ, ਸਿੰਨੀ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਐੋੱਸ.ਡੀ.ਐੋੱਮ. ਬਿਾਲਾ ਸ. ਬਲਪਿਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਸ਼ਿ 

ਆਸ਼ਰਮ ਬਿਾਲਾ ਦੇ 100  ਪਰਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ 10-10 ਪਕਲੋ ਆਿੇ ਦੀਆਂ ਗੁੁੱਥੀਆਂ ਿਿੰਡੀਆਂ 
 

6 ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਆਪਸੀ ਦ ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮ ੰ ਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ 
#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨ ਿੰ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਦ ਜ ੇਪਿਅਕਤੀ ਤੁੱਕ ਫੈਲਣ ਦੇ  ਰਭਾਿ ਨ ਿੰ ਘੁੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਿੁੱਡ ੇ

ਜਨਤਕ ਪਹੁੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆ ਣੇ ਮ ਿੰਹ ਤੇ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਾਸਕ  ਾਿੇ। 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

7 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ 

ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ ਸਾਰੇ 22 

ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ 1434 ਖਰੀਦ 

ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਪਹਰੀ  ਾਣੀ ਦੀ ਬਿੰਦੀ 16 ਤੋਂ 25 ਅ ਰੈਲ ਤੁੱਕ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262077920752946/# 

2 ਕਰੇਇਿਿ : ਬਪਿਿੰਡਾ ਪਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 103 ਸੈਂ ਲਾਂ ਦੀ ਪਰ ਰੋਿ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262134297413975/ 

3 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/652129138664746/ 

4 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ                                  
ਬਵਠੰਡਾ ਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਵਵਸਾਖੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262634437363961/ 

5 ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262647107362694/ 

6 ਇੱਕ ਮਰਦ-ਏ-ਕਮਾਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ..... 
https://epaper.bhaskar.com/bathinda/181/14042020/cph/1/https://www.facebook.com
/1720145634946180/posts/2262657454028326/ 

7 ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਵਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ- ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ                       
ਡਾ: ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਨਮਨ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262685077358897/  

8 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262700187357386/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਵਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ 16 ਤੋਂ 25 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 

ਰਜਬਾਹੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249640656105951232?s=20  

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
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
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262077920752946/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262134297413975/
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://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/652129138664746/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262634437363961/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262647107362694/
https://epaper.bhaskar.com/bathinda/181/14042020/cph/1/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262657454028326/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262657454028326/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262685077358897/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262700187357386/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249640656105951232?s=20


2 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ    

ਬਵਠੰਡਾ ਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਵਵਸਾਖੀ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249656825080766465?s=20  

3 ਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਪਾਲਣਾ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249658025847078912?s=20  

4 ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਵਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249660232386490368?s=20  

5 ਪਿੁੱਤ ਮਿੰਤਰੀ ਸ: ਮਨ ਰੀਤ ਪਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਲਾ  ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ਿੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਕ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋੜ੍ਿਿੰਦ ਇਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਪਿਚ ਭੁੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਿੇਂ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249661227959111681?s=20  

6 ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਵਦੱਤਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਯਗੋਦਾਨ 

 ਪਿੁੱਤ ਮਿੰਤਰੀ ਨੇ ਪਕਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249661572177203201?s=20  

7 ਸ ੋਰਿਪਕਿੰਗ ਇਿੰਡਸਿਰੀ ਪਲਮ: ਦੇ ਯੁਪਨਿ ਸ ੋਰਿਪਕਿੰਗ ਇਿੰਡਸਿਰੀ ਜੀਦਾ ਨੇ ਅੁੱਜ 1 ਲੁੱਖ 3 ਹਜਾਰ ਰੁ ਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਪਨਿਾਸਨ ਨ ਿੰ ਭੇਂਿ ਕੀਤਾ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249679661052772352?s=20  

8  ਕਰੇਇਿਿ : ਬਪਿਿੰਡਾ ਪਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 103 ਸੈਂ ਲਾਂ ਦੀ ਪਰ ੋਰਿ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਈ ਹੈ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249723801870282757?s=20  

9 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249724354264367104?s=20  

10 ਇੱਕ ਮਰਦ-ਏ-ਕਮਾਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ..... 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249958627269414914?s=20  

11 ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਵਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ- ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ 

 ਡਾ: ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਨਮਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249959674947891200?s=20  

12 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਵਹਲਕਦਮੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249971835543805953?s=20  

 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ੇ

ਚੰਡੀਗੜਹ ਗੌਲਫ ਕਲੱਬ ਦ ੇਮਵਹਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਿ ਵਾਈਵਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਵਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747497219804/ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249656825080766465?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249658025847078912?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249660232386490368?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249661227959111681?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249661572177203201?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249679661052772352?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249723801870282757?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/1249724354264367104?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249958627269414914?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249959674947891200?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1249971835543805953?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747497219804/


2 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਮਰ ਵਸੰਘ, ਵਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਵਵਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਵਸੰਘ ਅਤੇ 
ਵਵਧਾਇਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601747840553103&id=219602195434338 

3  

ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਵਲਓ ਸਭ ਤੋ ਪਵਹਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਕਸਾਨ 

ਵਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ਼ਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601745423886678&id=219602195434338 

4 ਬਾਹਰਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜਾਂਚ 

 07 ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747840553103/ 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ 30 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 95 
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ਵਰਮਟ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ 134 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 41 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747877219766/ 

6 "ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਦੇ ਪ ਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰ ਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ  ੁੱਧਰ ਨ ਿੰ ਉੋੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ 

ਪਿੁੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆ ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨ ਿੰ  ਰੇਪਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੁੱਜ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਪਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੁੁੱਝ ਪਮਿੰਿ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਿੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਿੰ ਪਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ", ਕੈ ਿਨ 

ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ, ਮੁੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ  ਿੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601762850551602/ 

7 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601704697224084/ 

 8 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ ।  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/652129118664748/ 
 

 
TWITTER  
 

S.N. Post with link 

1 ਪਜਲਹ ਾ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ ਕਮ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਿੰਪਮਰਤ ਕੌਰ ਪਗੁੱਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਕ  ਪਿਲੇ ਅਿੰਦਰ ਹਰ 

ਪਕਸਾਨ ਪਜਸ ਦੇ ਖੇਤ ਪਿੁੱਚ ਪਬਜਲੀ ਦਾ ਿਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੋਿੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਪਕ ਉਸ ਿਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601747840553103&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601745423886678&id=219602195434338
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747840553103/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601747877219766/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601762850551602/
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.ARBzdGC1Bfpm0Ooqi8hbWBCyZc4759yEePxnZLP3TUKxWwsmmrhoCvUrH5OBZ7bqjYOigMrol0x5gH4G1h_GfJJDpuZppL0easeJ6ob_qyHaQOuAjpJJ_R_PvxsTzvK75CZc2umuhX0ywyMtnrK6BtyHO6e_IdRssfvrDtgmWxjR96Y6XzGpC3-CemASiFvM82sKYkGzdFr3bCp38LWRy1ZIoSLP-JSJUXZFTDTcOCh6zNS9UYfjklhuTw4_D1eIsAnw5x0UW1_OGcVZ04D_-TrCrPygHVVy-JMruStLm7wJar4Ay8Ed3RunKeKtxRpkZfDvIFI_kG3HNWZdiss4-lYLiMBvOLs8NKApV5onsL61ZGMBe_bUA6Ot6VRB5VYW4ufzQ2WfSHYtOL4tBKAcOxK6ka_j7OoU7F4WZznhcxBjaBNAMgTR3Vcwx2h28tMiXhrCva5eqnk02DgufeRDKWOsuvzeJ2Ec_sbpbNGFIOrF3iqW5r2Ij9Y&__tn__=%2ANKH-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.ARBzdGC1Bfpm0Ooqi8hbWBCyZc4759yEePxnZLP3TUKxWwsmmrhoCvUrH5OBZ7bqjYOigMrol0x5gH4G1h_GfJJDpuZppL0easeJ6ob_qyHaQOuAjpJJ_R_PvxsTzvK75CZc2umuhX0ywyMtnrK6BtyHO6e_IdRssfvrDtgmWxjR96Y6XzGpC3-CemASiFvM82sKYkGzdFr3bCp38LWRy1ZIoSLP-JSJUXZFTDTcOCh6zNS9UYfjklhuTw4_D1eIsAnw5x0UW1_OGcVZ04D_-TrCrPygHVVy-JMruStLm7wJar4Ay8Ed3RunKeKtxRpkZfDvIFI_kG3HNWZdiss4-lYLiMBvOLs8NKApV5onsL61ZGMBe_bUA6Ot6VRB5VYW4ufzQ2WfSHYtOL4tBKAcOxK6ka_j7OoU7F4WZznhcxBjaBNAMgTR3Vcwx2h28tMiXhrCva5eqnk02DgufeRDKWOsuvzeJ2Ec_sbpbNGFIOrF3iqW5r2Ij9Y&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/601704697224084/
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
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
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/652129118664748/


ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋੋੋ  ਪਹਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਿਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋੋੋੋੋ ਪਕਸੇ ਪਕਸਮ ਦੀ ਅੁੱਗ ਲੁੱਗਣ ਦੀ ਘਿਨਾ ਨਾ 

ਿਾ ਰੇ। 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942711777583105 
 

2 https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680 
  

Amid #COVID_19 crisis , Punjab Government has issued precautionary advisories for 
farmers, commission agents & labour to ensure safe and uninterrupted 
#WheatProcurement from April 15. Please share this information with all. 
#PunjabFightsCorona 
Details at: 

3 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942295480356864 

ਬਾਹਰਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜਾਂਚ 

  

 07 ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

4 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942188043251712 

ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ 30 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 95 
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

  

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

  

ਵਰਮਟ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ 134 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 41 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

 

5 https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249941549045239809 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ 

  

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਮਰ ਵਸੰਘ, ਵਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਵਵਧਾਇਕ  ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਵਸੰਘ ਅਤੇ 
ਵਵਧਾਇਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

  

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ ੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ 

6 ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ੇ

  

ਚੰਡੀਗੜਹ ਗੌਲਫ ਕਲੱਬ ਦ ੇਮਵਹਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਿ ਵਾਈਵਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਵਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249941325031628801 

7 Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government greets on the 
#PrakashPurb of  Sri Guru Arjan Dev Ji 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249907621961723904 

8 Chief Minister @capt_amarinder Singh spoke to ASI Harjeet Singh, who is recovering 
after his operation, to enquire about his health. "The composure & bravery with which he 
spoke today is truly worthy of admiration", says the Chief Minister. 
#WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249666966538739712 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942711777583105
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942295480356864
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249942188043251712
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249941549045239809
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1249941325031628801
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/PrakashPurb?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrakashPurb?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrakashPurb?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249907621961723904
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WishingHarjeetSinghSpeedyRecovery?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249666966538739712


9 Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa 
announces to contribute his 30 percent salary in the Chief Ministers Relief Fund for next 
6 months. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249625716141875202 

10 Mr. Navtej Singh Cheema, MLA Sultanpur Lodhi, has announced to  donate 30% of his 
basic pay as MLA for the next six months to Chief Minister Relief Fund. @navtej_cheema 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249620515129450496 

11 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://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249614886599983104 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਵਵਡ-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਵਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ 30 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 95 
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ  ਹਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ 

ਵਰਮਟ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ 134 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ 41 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

2 ਬਾਹਰਲੇ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜਾਂਚ 

 07 ਕੰਬਾਇਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨ ੰ  14 ਵਦਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 

 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਮਰ ਵਸੰਘ, ਵਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਵਵਧਾਇਕ  ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਵਸੰਘ ਅਤੇ 
ਵਵਧਾਇਕ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰਸ਼ਾਸਵਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ 
ਜਾਵੇਗੀ ਯਕੀਨੀ   
 

4 ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ੇ

ਚੰਡੀਗੜਹ ਗੌਲਫ ਕਲੱਬ ਦ ੇਮਵਹਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਆਫੀਸਰਿ ਵਾਈਵਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਵਕਾਸ ਪਰੀਸ਼ਦ ਸਰਵਹੰਦ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ 
 

5 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਵਲਓ ਸਭ ਤੋ ਪਵਹਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਕਸਾਨ 

ਵਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ਼ਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

6 Official statement on authentic real time information about #COVID-19   
(Youtube Link)  

 
Faridkot 
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FACEBOOK 
 

1 ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੱੁਲ 134 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਮਨਿ ਰੀ , 39 ਹੋਰ ਆਰਿੀ ਮੰਡੀਆਂ 
ਦੀ ਵਲਸਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ  
ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼  
ਸਵੇਰੇ 6ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ  
ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ 5 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2533349123594726/?d=n 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2533359153593723/?d=n 
 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਦੱਕਤ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ 
ਵਢੱਲੋਂ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ  
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2533373383592300/?d=n&subst
ory_index=0 
 

 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੱੁਲ 134 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਮਨਿ ਰੀ , 39 ਹੋਰ ਆਰਿੀ ਮੰਡੀਆਂ 
ਦੀ ਵਲਸਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ  
ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼  
ਸਵੇਰੇ 6ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ  
ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ 5 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249623200796782593?s=19 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249624531066445824?s=19 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249625147226509314?s=19 
 



4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਦੱਕਤ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ 
ਵਢੱਲੋਂ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249623433991708672?s=19 
 

5 ਸੀਨੀਅਰ  ੁਪਲਸ ਕ ਤਾਨ ਸ ਮਨਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਿੇਸੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ੁਪਲਸ ਕ ਤਾਨ ਸ ਸੇਿਾ ਪਸਿੰਘ ਮੁੱਲੀ ਿੁੱਲੋ 

 ੁਪਲਸ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪਹੁੱਪਸਆਂ ਪਿੁੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ 

ਕਰੋਨਾ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਅ ੀਲ ਕੀਤੀ। 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249697650405826560?s=19 
 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੇਵਟਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ  43 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਭੇਜੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ   ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ 88 ਵਵਅਕਤੀ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249698381267472386?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੱੁਲ 134 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲੀ ਮਨਿ ਰੀ , 39 ਹੋਰ ਆਰਿੀ ਮੰਡੀਆਂ 
ਦੀ ਵਲਸਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ  
ਵਕਸਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ,ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਆਦੇਸ਼  
ਸਵੇਰੇ 6ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ  
ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ 5 ਲੱਖ 41 ਹਿਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 
 

2 ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ  
 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 

 

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਦੱਕਤ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਵਸੰਘ 
ਵਢੱਲੋਂ  
ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ  
 

5 ਸੀਨੀਅਰ  ੁਪਲਸ ਕ ਤਾਨ ਸ ਮਨਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਿੇਸੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ੁਪਲਸ ਕ ਤਾਨ ਸ ਸੇਿਾ ਪਸਿੰਘ ਮੁੱਲੀ ਿੁੱਲੋ 

 ੁਪਲਸ ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਪਹੁੱਪਸਆਂ ਪਿੁੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ 

ਕਰੋਨਾ ਪਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਪਹਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅਿੰਦਰ ਰਪਹਣ ਦੀ ਅ ੀਲ ਕੀਤੀ। 
 



6 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਿੇਵਟਵ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ  43 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਭੇਜੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ 

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵੱਚ   ਰਵਹ ਰਹੇ ਹਨ 88 ਵਵਅਕਤੀ 
 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਵਖ਼ਆਲ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584921718502400/  

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰਵਕਟ , ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਵਡਆਂ, ਪਰਤਾਪ 
ਨਗਰ, ਡੈਡ ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585649985096240/  

3 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਿਾਰਡਾ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਬ ਪਿਆ ਨ ਿੰ  ਾਣੀ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585652448429327/  

4 ਕੋਵਵਡ 19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585653418429230/  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

*ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੈਕ-ਅੱਪ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585668678427704/  

6 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585685255092713/  

7 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ 

 ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਛੜਕਾਅ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585695011758404/  

8 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585697248424847/  

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬੁੱ ਤ ’ਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2584921718502400/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585649985096240/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585652448429327/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585653418429230/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585668678427704/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585685255092713/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585695011758404/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585697248424847/


* ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਵਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਨੇ  
ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ-ਸੰਧ  
* ਕੋਵਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585729511754954/  

10 ਵਵਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੰ  2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

*ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਂਝਾ-ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585759851751920/  
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਵਖ਼ਆਲ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249956739736166400?s=19  

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰਵਕਟ , ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਵਡਆਂ, ਪਰਤਾਪ 
ਨਗਰ, ਡੈਡ ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920666075193345?s=19  

3 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਿਾਰਡਾ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਬ ਪਿਆ ਨ ਿੰ  ਾਣੀ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ 

ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920749676007427?s=19  

4 ਕੋਵਵਡ 19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920902491516929?s=19  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

*ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੈਕ-ਅੱਪ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249951622332968960?s=19  

6 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249940493560999936?s=19  

7 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ 

 ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਛੜਕਾਅ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249951622655905793?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585729511754954/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585759851751920/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249956739736166400?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920666075193345?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920749676007427?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249920902491516929?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249951622332968960?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249940493560999936?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249951622655905793?s=19


8 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249937956174843910?s=19  

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬੁੱ ਤ ’ਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

* ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਵਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਨੇ  
ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ-ਸੰਧ  
* ਕੋਵਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249963864277557248?s=19  

10 ਵਵਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੰ  2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

*ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਂਝਾ-ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249975490498015233?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਵਖ਼ਆਲ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰਵਕਟ , ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਵਡਆਂ, ਪਰਤਾਪ 
ਨਗਰ, ਡੈਡ ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਛੜਕਾਅ 
ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

3 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੇ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਿਾਰਡਾ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਪਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿੁੱਲੋਂ  ਸ਼ਪਹਰ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਬ ਪਿਆ ਨ ਿੰ  ਾਣੀ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਪਰਹਾ 

ਹੈ। 

4 ਕੋਵਵਡ 19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ ਆਂ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

*ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੈਕ-ਅੱਪ 

6 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  

7 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਰੋਗਾਣ  ਮਕੁਤ 

 ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਛੜਕਾਅ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1249937956174843910?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249963864277557248?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1249975490498015233?s=19


8 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬੁੱ ਤ ’ਤ ੇਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

* ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਵਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਨੇ  
ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ-ਸੰਧ  
* ਕੋਵਵਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਲਹਾ ਵਾਸੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ 

10 ਵਵਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਵਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨ ੰ  2 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੀਤ ੇਭੇਟ 

*ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੁਵਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਤ ੇਹੋਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨ ੰ  ਸਹ ਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ 
ਰਵਹਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਂਝਾ-ਵਵਧਾਇਕ ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ 

 
Youtube 

S.N Post And Links 

1 ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਪਿਧਾਨ ਰਚੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਪਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਪਦਿਸ ਮੌਕੇ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਸ੍ ਅਰਪਿਿੰਦ  ਾਲ ਪਸਿੰਘ ਸਿੰਧ  ਪਜਲਹ ਾ ਪ੍ਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਫਾਪਜਲਕਾ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਅਿੰਬੇਡਕਰ ਸਾਪਹਬ 

ਜੀ ਦੀ ਪਪ੍ਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੁੱਲ ਭੇਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

https://youtu.be/LUud6B7tgRc  

 
 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  

ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124229749222348&id=100049059699993 

2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗ  ਜਸਮੇਲ ਵਸੰਘ ਲਾਡੀ ਗਵਹਰੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨ ੰ  
ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ)  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124230299222293&id=100049059699993 

3 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 
ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਇੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤਵਹਤ ਸਾਰੇ 22 ਵਿਵਲਹਆਂ ਵਵੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚ 153 
ਪਰਮੁੱ ਖ ਫੜਹ, 280 ਛੋਟ ੇਫੜਹ ਅਤੇ 1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਵਮੱਲਾਂ ਵਵੱਚ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇ1824 ਫੜਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। (ਫੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124231085888881&id=100049059699993 

4 ਪੰਜਾਬ ਪਰਦ ਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ॥॥॥॥ 

https://youtu.be/LUud6B7tgRc
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124229749222348&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124230299222293&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124231085888881&id=100049059699993


ਆਓ, ਵਵਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਵਤਰ ਵਦਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਮਨੁਖਤਾ ਪਰਤੀ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ 
ਵਜੰਮੇਦਾਰੀ ਵਨਭਾਈਏ। (ਫੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124238412554815&id=100049059699993 

5 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਿਰ ਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124629429182380&id=100049059699993 
 
 

6 14  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124652149180108&id=100049059699993 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦਨੇਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 
ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਇੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਵਜਨਹ ਾਂ ਤਵਹਤ ਸਾਰੇ 22 ਵਿਵਲਹਆਂ ਵਵੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚ 153 
ਪਰਮੁੱ ਖ ਫੜਹ, 280 ਛੋਟ ੇਫੜਹ ਅਤੇ 1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਵਮੱਲਾਂ ਵਵੱਚ 
ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇ1824 ਫੜਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। (ਫੋਟੋ)  

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678269298798594?s=19 

2 ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678494537101312?s=19 

3  

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗ  ਜਸਮੇਲ ਵਸੰਘ ਲਾਡੀ ਗਵਹਰੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ 
ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678597465374720?s=19 

4  ਕੋਵਵਡ-19 ਪੀਵੜਤ ਵਮਰਤਕ ਦੇ ਅੰਵਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ  ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678861157068800?s=19 

5  ਿੰਜਾਬ  ਰਦ ਸ਼ਣ ਕਿੰਿਰੋਲ ਬੋਰਡ ॥॥॥॥ 

ਆਓ, ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ  ਪਿਤਰ ਪਦਹਾੜ੍ੇ ਤੇ ਇਹ  ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਆ ਣੀ ਮਨੁਖਤਾ  ਰਤੀ ਸਮਾਪਜਕ ਅਤੇ ਨੈਪਤਕ 

ਪਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਨਭਾਈਏ। (ਫੋਿੋ) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249682632264183808?s=19 
 

6 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਿਰ ਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249938567851196417?s=19 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124238412554815&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124629429182380&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124652149180108&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678269298798594?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678494537101312?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249678597465374720?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249682632264183808?s=19


7 
 

14  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਿੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249944775756673025?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

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

2 ਵਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਟਸਐੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

3 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਿਰ ਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨ ੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹੇ ਦੇ ਿਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ। 
 

5 ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆੜਹਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗ  ਜਸਮੇਲ ਵਸੰਘ ਲਾਡੀ ਗਵਹਰੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਪੰਡਾਂ ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨ ੰ  
ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 1.     ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ  'ਕੋਵਾ ਐਪ'  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472 , 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ 
'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998269725872&set=pcb.34049983197
25867&type=3&theater 
 

2 1.     ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋ ਆਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ-ਪਸ਼ ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998723059160&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3  ਵਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਪੀਣ ਯਗੋ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਵਸੰਘ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404882169737482&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1249944775756673025?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998269725872&set=pcb.3404998319725867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998269725872&set=pcb.3404998319725867&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998723059160&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404998723059160&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404882169737482&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404882169737482&set=a.3298642393694794&type=3&theater


4 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਡੈਮ ਕੋਮਲ ਚੋਪੜਾ  ਵੱਲੋਂ ਸਕ ਲ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404881263070906&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404868949738804&set=pcb.34048690897
38790&type=3&theate 
 

6 ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਉੱਪਰ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਵਉਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਤਵਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵ ੇ

ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ-ਵਧੀਕ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404869459738753&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1   ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664527974592512?s=20 

 

2 ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਉੱਪਰ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਵਉਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਤਵਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵ ੇ

ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ-ਵਧੀਕ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664783470583808?s=20 
 

3  ਵਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਪੀਣ ਯਗੋ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ 
ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਵਸੰਘ 

 https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664827435319296?s=20 
 

4   ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਡੈਮ ਕੋਮਲ ਚੋਪੜਾ  ਵੱਲੋਂ ਸਕ ਲ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664917197602818?s=20 
 

5  ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ  'ਕੋਵਾ ਐਪ'  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472 , 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ 
'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249693723589357569?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404881263070906&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404881263070906&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404869459738753&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3404869459738753&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664783470583808?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664827435319296?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249664917197602818?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249693723589357569?s=20


6 ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋ ਆਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ-ਪਸ਼ ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1249693807999766536?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋ ਆਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ-ਪਸ਼ ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ 
ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

 
 

2 ਵਿਲਾ ਵਾਸੀ  'ਕੋਵਾ ਐਪ'  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472 , 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ 
'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 
 

3  ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਡੈਮ ਕੋਮਲ ਚੋਪੜਾ  ਵੱਲੋਂ ਸਕ ਲ ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੀਵਟੰਗ 

 

4 ਵਪੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਫ ਤ ੇਸ਼ੁੱ ਧ ਪੀਣ ਯਗੋ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਵਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ 
ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ- ਇੰਜੀ: ਐਨ.ਪੀ. ਵਸੰਘ 

 

5 ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 70099-89791 ਉੱਪਰ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਵਉਣ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਤਵਹਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵ/ੇਵਿਲਾ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜਰ ਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ-ਵਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੰਧ  
 

6 Rate List of Vegetables and Fruits 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਵਸਗ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

ਬੈਂਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਵਚ ਸ਼ੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ  ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 13 April Rate List(With Pic) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684051952397965/ਮੁੱ ਖ  

2 ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਆ  ਸਭ ਨ ਿੰ ਪਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੁੱਖ-ਲੁੱਖ ਿਧਾਈ। 

ਇਹ ਪਿਸਾਖੀ ਭਪਿੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਿਸਾਖੀਆਂ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੁੱਖੋ, "ਕਰੋਨਾ ਪਖ਼ਲਾਫ਼ ਲੜ੍ਪਦਆਂ ਜਿੰਗ।  

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684051952397965/


ਵੈਸਾਖੀ ਮਨਾਓ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684098399059987/ 

3 ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਵਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਭ ਵਦਹਾੜੇ 'ਤ ੇਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ 
ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ(ਵੀਵਡਓ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684102539059573/ 

4 ਮੈਂ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਅ ਨੀਤ ਪਰਆਤ ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ  ਪਿੁੱਤਰ ਪਦਹਾੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ ਬਹੁਤ-

ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅ ੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਪਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਦਹਾੜ੍ਾ ਆ ਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿਚ ਹੀ  ਪਰਿਾਰ ਨਾਲ 

ਸਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਣਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਆ ਲਈ ਇਹ 

ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ(ਫੋਿੋ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684176102385550/ 

5  #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਵਸਥਾਰ ਵਵੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ -> 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/mandis(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684274842375676/ 

6 ਪੰਜਾਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਵਰਾਸਤ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684311165705377/ 

7  || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ 
ਵੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/652129141998079/ 

8 ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ 9 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ 

- ਕੋਵਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ 301 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਟਵ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684376595698834/ 

9 ਵਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਵਵਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਵੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਅਰਦਾਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684378452365315/ 

10 ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684379522365208/ 

11  ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਵਸ਼ਵ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੀ ਵਵਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684450975691396/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684098399059987/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684102539059573/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684176102385550/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/12/mandis(%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684274842375676/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684311165705377/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/652129141998079/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684376595698834/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684378452365315/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684379522365208/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684450975691396/


1 13 April Rate List(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249527000596955136?s=19 

2  #ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਵਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਭ ਵਦਹਾੜ ੇ'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਰਬਤ 
ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ(ਵੀਡੀਓ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249542934069796865?s=19 

3  #HappyVaisakhi 

ਮੈਂ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਅ ਨੀਤ ਪਰਆਤ ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ  ਪਿੁੱਤਰ ਪਦਹਾੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ ਬਹੁਤ-

ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅ ੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਪਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਦਹਾੜ੍ਾ ਆ ਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿਚ ਹੀ  ਪਰਿਾਰ ਨਾਲ 

ਸਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249576638884569088?s=19 

4 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(Government of 
Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249614886599983104?s=19 

5  Punjab Rural Development and Panchayat Minister Mr. Tript Rajinder Singh Bajwa 
announces to contribute his 30 percent salary in the Chief Ministers Relief Fund for next 
6 months(Government of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249625716141875202?s=19 

6  #जह ां दूसरे र ज्यां की मांडिययां में फल व सब्जिय ां सप्ल ई करने के डलए भ र ढयने व ली ग डिययां कय 

ज री डकए करूू्फ् प स/परडमट की अवडि 1 मई तक बढ  दी गई है, वही ां घरयां में सिी व फल बेच रहे 

रेहडिययां व टैंपय के करूू्फ् प स की अवडि भी उक्त समय तक बढ  दी गई है। 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691372417925120?s=19 

7  #आज डलए गए हैं 9 और सैंपल 

कयडवि-19: अब तक डलए 301 सैंपल में से 246 नेगेडटव: डसडवल सजून 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691504869851136?s=19 

8 #मुब्जिल दौर में भी पांज बी नही ां भूले अपनी अमीर डवर सत(फ़यटय सडहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691786987163648?s=19 

9 #डजल  व डसययां ने घरयां में रह कर मन य  वैस खी क  पडवत्र त्यौह र, सरबत के भले की अरद स 

की(फ़यटय सडहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691956957020161?s=19 

10  #कैडबनेट मांत्री अरयड  ने डवश्व श ांडत की अरद स करते हुए लयगयां कय दी वैस खी की बि ई 

- कह , प्रदेश व डसययां की ओर से की गई अरद स जल्द कयरयन  व यरस से डदल एगी डवश्व कय 

मुब्जक्त(फ़यटय सडहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249692158476640257?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 13 April Rate List(With Pic) 

2 ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਵਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱ ਭ ਵਦਹਾੜੇ 'ਤ ੇਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਰਵਹ ਕੇ ਸਰਬਤ ਦੇ 
ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ(ਵੀਵਡਓ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249527000596955136?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249542934069796865?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249576638884569088?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249614886599983104?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249625716141875202?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691372417925120?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691504869851136?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691786987163648?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249691956957020161?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249692158476640257?s=19


3 ਮੈਂ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਹੁਪਸ਼ਆਰ ੁਰ ਅ ਨੀਤ ਪਰਆਤ ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ  ਪਿੁੱਤਰ ਪਦਹਾੜ੍ੇ ਦੀਆਂ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ਿੰ ਬਹੁਤ-

ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅ ੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਪਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਦਹਾੜ੍ਾ ਆ ਣੇ ਘਰਾਂ ਪਿਚ ਹੀ  ਪਰਿਾਰ ਨਾਲ 

ਸਰਬੁੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪਣਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਆ ਲਈ ਇਹ 

ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਿਰ ਰੀ ਹੈ(ਫੋਿੋ ਸਮੇਤ) 

4 ਪੰਜਾਬੀ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਵਰਾਸਤ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

5 ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ 9 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ 

- ਕੋਵਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ 301 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 246 ਨੈਗੇਵਟਵ : ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਵਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਵਵਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਵੱਤਰ ਵਦਹਾੜਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ 
ਅਰਦਾਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

7 ਕਰਵਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8  ਕੈਬਵਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਵਸ਼ਵ ਸਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਦੱਤੀ ਵਵਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ(ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783795415478819&set=pcb.783795648812
129&type=3&theater 

2 NGO HANDS 450 PPE KITS AND 1000 MASKS TO ADMINISTRATION FOR COMBATTING 
COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783758592149168&set=pcb.783759492149
078&type=3&theater 

3 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA APPEALS TO FARMERS REGARDING 
WHEAT PROCUREMENT IN THIS SEASON. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783738182151209/ 

4 EIGHT PERSONS ARRESTED BY JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE FOR NOT 
WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783743025484058&set=pcb.783744495483
911&type=3&theater 

5 MARKFED STARTS HOME DELIVERY OF ITS QUALITY PRODUCTS AMIDST CURFEW DUE TO 
CORONA VIRUS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783712078820486&set=pcb.783712975487
063&type=3&theater 

6 COMMENDATION CERTIFICATE FOR 1300 COPS RENDERING 24X7 DUTY TO COMBAT 
COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783682912156736&set=pcb.783683362156
691&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783795415478819&set=pcb.783795648812129&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783795415478819&set=pcb.783795648812129&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783758592149168&set=pcb.783759492149078&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783758592149168&set=pcb.783759492149078&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783738182151209/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783743025484058&set=pcb.783744495483911&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783743025484058&set=pcb.783744495483911&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783712078820486&set=pcb.783712975487063&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783712078820486&set=pcb.783712975487063&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783682912156736&set=pcb.783683362156691&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783682912156736&set=pcb.783683362156691&type=3&theater


7 SLIPS WITH UID NUMBER AND HOLOGRAM TO BE ISSUED TO FARMERS FOR SMOOTH 
PROCUREMENT OF FOOD GRAINS IN DISTRICT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783663918825302&set=pcb.783664985491
862&type=3&theater 

8 ADMINISTRATION SUPPLIES 100622 LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10140-KG CURD, 7848 
LITRES LASSI, 958-KG KHEER AND 8256 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783661088825585&set=pcb.783661875492
173&type=3&theater 

9 500 PACKETS OF DRY RATION ARE BEING DISPATCHED FOR VARIOUS AREAS OF 
JALANDHAR CANTONMENT. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783611622163865&set=pcb.783611722163
855&type=3&theater 

10 DC Live Video 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783579798833714/ 

11 CP Live Video 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783577335500627/ 

12 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783573112167716/ 

13 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783571712167856/ 

14 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783569142168113/ 

15 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783567098834984/ 

16 DRY RATION BEING DISTRIBUTED BY A TEAM OF ADMINISTRATION IN SLUM AREAS OF 
PHILLAUR. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783544018837292&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

17 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783423362182691&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਵਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ, ਵਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  
ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249725492623814659 

2 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA APPEALS TO FARMERS REGARDING 
WHEAT PROCUREMENT IN THIS SEASON. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249715154218033155 

3 Jalandhar DC Speaks After Flag March 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783663918825302&set=pcb.783664985491862&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783663918825302&set=pcb.783664985491862&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783661088825585&set=pcb.783661875492173&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783661088825585&set=pcb.783661875492173&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783611622163865&set=pcb.783611722163855&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783611622163865&set=pcb.783611722163855&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783579798833714/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783577335500627/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783573112167716/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783571712167856/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783569142168113/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/783567098834984/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783544018837292&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783544018837292&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783423362182691&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=783423362182691&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249725492623814659
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249715154218033155


https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249666433732272130 

4 500 PACKETS OF DRY RATION ARE BEING DISPATCHED FOR VARIOUS AREAS OF 
JALANDHAR CANTONMENT. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249653067395608576 

5 DRY RATION BEING DISTRIBUTED BY A TEAM OF ADMINISTRATION IN SLUM AREAS OF 
PHILLAUR. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249616988554625024 

6 Rate List of Vegetables and Fruits 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249541397524484096 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 NGO HANDS 450 PPE KITS AND 1000 MASKS TO ADMINISTRATION FOR COMBATTING 
COVID 19 

2 EIGHT PERSONS ARRESTED BY JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE FOR NOT 
WEARING MASK 

3 MARKFED STARTS HOME DELIVERY OF ITS QUALITY PRODUCTS AMIDST CURFEW DUE TO 
CORONAVIRUS 

4 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR 

5 COMMENDATION CERTIFICATE FOR 1300 COPS RENDERING 24X7 DUTY TO COMBAT 
COVID 19 

6 SLIPS WITH UID NUMBER AND HOLOGRAM TO BE ISSUED TO FARMERS FOR SMOOTH 
PROCUREMENT OF FOOD GRAINS IN DISTRICT 

7 ADMINISTRATION SUPPLIES 100622 LITRES MILK, 877-KG CHEESE, 10140-KG CURD, 7848 
LITRES LASSI, 958-KG KHEER AND 8256 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEP 

8 Rate List of Vegetables and Fruits 

Youtube 

S.N Post And Links 

1 13 April 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=IgqeY5UcbiQ 

2 Jalandhar Commissioner of Police 
https://www.youtube.com/watch?v=pOVyeWt52vk 

3 Jalandhar DC Mr Varinder Kumar Sharma. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=eWq-yYQAvd4 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249666433732272130
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249653067395608576
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249616988554625024
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249541397524484096
https://www.youtube.com/watch?v=IgqeY5UcbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=pOVyeWt52vk
https://www.youtube.com/watch?v=eWq-yYQAvd4


 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਹਫ਼ਤੇ ਵਵਚ ਚਾਰ ਵਦਨ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਚ ਮ ਵ ਕਰੇਗੀ ਵੈਲ-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭਲੋਾ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

2 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਗੳ  ੁਸ਼ਾਲਾ ਨ ੰ  ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਡ ਕਰਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ 

https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

3 ਵਿਲੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਏ 98 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ-ਡੀ. ਸੀ 
*15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 

*ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 

*ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ. ਓ. ਜੀਿ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ 

https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

4 ਕੋਵਵਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੱੁਖ ਲੋੜ- ਡਾ. ਜਸਵਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

5 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

 ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ ਉਜਿਲ, 

ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

4 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕਪ ਰਥਲਾ ਗੳ  ੁਸ਼ਾਲਾ ਨ ੰ  ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਡ ਕਰਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ 

 

5 ਵਿਲੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਏ 98 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ-ਡੀ. ਸੀ 
 

https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
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.ARAsIw2ghrv-XGMTtm95_spOcTaTLWiTUnkNISmhM47wY5_JCN9yzOu6MGv2PwT6JEeFo9Q4Faxd5bKz9VybRnXSQjNsEzeg4Q4zCERnBhVv4pWRMMPam77Q_A7O2ANXB8rNjv-kLQfZtt5DvH0PGcom9LfJrDcRAA-yhoWNWFP_qQyM11H-Yrj1KfqskZi2B9SIe5bPOrPm0zj2lLcKmimmuKEJzraoIR1WJo04GAttqUvzuMFH5yu82BO9GoxSxehD4KSORO_YKY-h99Y1DqX83MKUvl7MTEH62NgDcK-2ueMBaTUOk8eYgheXrfjR6QTvlG3KY9fF41VzJqGGN52C5VREfwpMMmw&__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.ARAsIw2ghrv-XGMTtm95_spOcTaTLWiTUnkNISmhM47wY5_JCN9yzOu6MGv2PwT6JEeFo9Q4Faxd5bKz9VybRnXSQjNsEzeg4Q4zCERnBhVv4pWRMMPam77Q_A7O2ANXB8rNjv-kLQfZtt5DvH0PGcom9LfJrDcRAA-yhoWNWFP_qQyM11H-Yrj1KfqskZi2B9SIe5bPOrPm0zj2lLcKmimmuKEJzraoIR1WJo04GAttqUvzuMFH5yu82BO9GoxSxehD4KSORO_YKY-h99Y1DqX83MKUvl7MTEH62NgDcK-2ueMBaTUOk8eYgheXrfjR6QTvlG3KY9fF41VzJqGGN52C5VREfwpMMmw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour


6 ਕੋਵਵਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੱੁਖ ਲੋੜ- ਡਾ. ਜਸਵਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ 
 

7 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

 ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ ਉਜਿਲ, 

ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 INDUSTRIALISTS & FACTORY OWNERS TAKING CARE OF LABOUR: DEPUTY 
COMMISSIONER 
DUE TO EXTENSION IN LOCKDOWN/CURFEW, ALL PASSES ISSUED BY FOOD, CIVIL 
SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT TO REMAIN VALID 
OUT OF TOTAL 734 SAMPLES TILL DATE, 617 NEGATIVE & 13 POSITIVE 
PROCUREMENT ARRANGEMENTS COMPLETE, NUMBER OF PURCHASE CENTRES 
DOUBLED & WOULD BE INCREASED FURTHER DURING SEASON 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987181257992115/?d=n  

2 New directions of Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 13, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987097851333789/?vh=e&d=n  

3 MLAs GURKIRAT SINGH KOTLI & KULDEEP SINGH VAID CELEBRATE BAISAKHI FESTIVAL 
ALONG WITH FAMILIES AT THEIR HOMES 
APPEAL CITIZENS TO STAY INDOORS & FOLLOW DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987050504671857/?d=n 

4 TO ENSURE TIMELY SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES & FOOD TO NEEDY, POLICE 
FORMS CENTRAL FOOD POOLS IN DISTRICT 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987048894672018/?d=n 

5 BACKFINCO VICE CHAIRMAN MOHD GULAB WELCOMES DECISION OF STRICT ACTION 
AGAINST INDUSTRIALISTS/BUSINESSMEN/SHOPKEEPERS NOT PAYING WAGES/SALARIES 
TO LABOUR OR TERMINATION OF THEIR SERVICES WITHOUT ANY REASON 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987045278005713/?d=n 

6 WITH SUPPORT OF NGOs, PPE KITS DONATED TO PEOPLE PREPARING LANGAR 
CORPORATE HOUSES SHOULD ALSO COME FORWARD & SUPPORT THE PUNJAB GOVT: 
CHAIRMAN SUKHWINDER SINGH BINDRA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987039688006272/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 CM @capt_amarinder had urged all the Punjabis to perform ardas in front of Akal 
Purakh for victory against #COVID19 on the Baisakhi festival. Following his 
advice, Gurkirat S Kotli and Kuldeep S Vaid both MLAs, celebrated festival along 
with their family members at their homes 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249945265529708545?s=08 

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.ARAsIw2ghrv-XGMTtm95_spOcTaTLWiTUnkNISmhM47wY5_JCN9yzOu6MGv2PwT6JEeFo9Q4Faxd5bKz9VybRnXSQjNsEzeg4Q4zCERnBhVv4pWRMMPam77Q_A7O2ANXB8rNjv-kLQfZtt5DvH0PGcom9LfJrDcRAA-yhoWNWFP_qQyM11H-Yrj1KfqskZi2B9SIe5bPOrPm0zj2lLcKmimmuKEJzraoIR1WJo04GAttqUvzuMFH5yu82BO9GoxSxehD4KSORO_YKY-h99Y1DqX83MKUvl7MTEH62NgDcK-2ueMBaTUOk8eYgheXrfjR6QTvlG3KY9fF41VzJqGGN52C5VREfwpMMmw&__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.ARAsIw2ghrv-XGMTtm95_spOcTaTLWiTUnkNISmhM47wY5_JCN9yzOu6MGv2PwT6JEeFo9Q4Faxd5bKz9VybRnXSQjNsEzeg4Q4zCERnBhVv4pWRMMPam77Q_A7O2ANXB8rNjv-kLQfZtt5DvH0PGcom9LfJrDcRAA-yhoWNWFP_qQyM11H-Yrj1KfqskZi2B9SIe5bPOrPm0zj2lLcKmimmuKEJzraoIR1WJo04GAttqUvzuMFH5yu82BO9GoxSxehD4KSORO_YKY-h99Y1DqX83MKUvl7MTEH62NgDcK-2ueMBaTUOk8eYgheXrfjR6QTvlG3KY9fF41VzJqGGN52C5VREfwpMMmw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987181257992115/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987097851333789/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987050504671857/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987048894672018/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987045278005713/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2987039688006272/?d=n
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249945265529708545?s=08


2 On the Birth anniversary of Dr B R Ambedkar, a floral tribute to 'Father of the 
Indian Constitution' is given. #Ludhiana DC @239pradeep said that Ambedkar 
Jayanti is a reminder that we are also the sons of this country and we must fulfil 
our duties towards our country. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249952920570703872?s=08 

3 #Ludhiana DC @239pradeep said that the city-based industrialists are taking 
proper care of their labour, which needs to be appreciated. He said that the 
industrial organisations have provided details of all the initiatives taken by them for 
the welfare of their labour. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249954063774441474?s=08 

4 with the extension in #lockdowncurfew till May 1, At the moment, all passes 
issued by the Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department would remain 
valid, while the decision on the status of passes issued by other departments 
would be taken after discussion.  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249954662515503104?s=08 

5 DC @239pradeep informed that this time, season would be longer than usual, 
besides special passes would be issued to farmers so that they don't have to 
spend more time in mandis. As compared to last year, number of purchase 
centres have been doubled to ensure social distancing 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249956179100360705?s=08  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 INDUSTRIALISTS & FACTORY OWNERS TAKING CARE OF LABOUR: DEPUTY 
COMMISSIONER 
DUE TO EXTENSION IN LOCKDOWN/CURFEW, ALL PASSES ISSUED BY FOOD, CIVIL 
SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT TO REMAIN VALID 
OUT OF TOTAL 734 SAMPLES TILL DATE, 617 NEGATIVE & 13 POSITIVE 
PROCUREMENT ARRANGEMENTS COMPLETE, NUMBER OF PURCHASE CENTRES 
DOUBLED & WOULD BE INCREASED FURTHER DURING SEASON 
(ENGLISH & PUNJABI) 

2 New directions of Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 13, 2020 

3 MLAs GURKIRAT SINGH KOTLI & KULDEEP SINGH VAID CELEBRATE BAISAKHI FESTIVAL 
ALONG WITH FAMILIES AT THEIR HOMES 
APPEAL CITIZENS TO STAY INDOORS & FOLLOW DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT (ENGLISH 
& PUNJABI) 

4 TO ENSURE TIMELY SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES & FOOD TO NEEDY, POLICE 
FORMS CENTRAL FOOD POOLS IN DISTRICT (ENGLISH & PUNJABI) 

5 BACKFINCO VICE CHAIRMAN MOHD GULAB WELCOMES DECISION OF STRICT ACTION 
AGAINST INDUSTRIALISTS/BUSINESSMEN/SHOPKEEPERS NOT PAYING WAGES/SALARIES 
TO LABOUR OR TERMINATION OF THEIR SERVICES WITHOUT ANY REASON (ENGLISH & 
PUNJABI) 

6 WITH SUPPORT OF NGOs, PPE KITS DONATED TO PEOPLE PREPARING LANGAR 
CORPORATE HOUSES SHOULD ALSO COME FORWARD & SUPPORT THE PUNJAB GOVT: 
CHAIRMAN SUKHWINDER SINGH BINDRA (ENGLISH & PUNJABI) 

 
YOUTUBE 
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https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1249954063774441474?s=08
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S.N. Post with link 

1 Daily Update by DC #Ludhiana on Corona Virus #Covid19 
https://www.youtube.com/watch?v=BWZ9la5en20&t=95s  

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ 

-ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਆਏ 337 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 14 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ 
-24 ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਤ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਵਵਦੇਸ਼ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654532288658719&id=184720362306583 
 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ :  
ਬਾਲ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654508051994476&id=184720362306583 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰ  ; ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਖੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ :  
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਵਧਆਨ 

-ਆੜਹਤੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਇਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਾਉਗੇ ਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654499085328706&id=184720362306583 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਰਨੋਾ ਪੀੜਤ ਵਵਅਕਤੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਵੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ -ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ 

ਆਏ 337 ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ 14 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ -24 ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ 
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਤ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਵਵਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249678502401466370?s=20 
 

2 -ਕਰਵਫਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰੌਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ : ਬਾਲ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਫ਼ਸਰ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249656517399207938?s=20 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰ  ; ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਵਖੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ :  

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  

-ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਵਧਆਨ 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Ludhiana
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Covid19
https://www.youtube.com/watch?v=BWZ9la5en20&t=95s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654532288658719&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654508051994476&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=654499085328706&id=184720362306583
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249678502401466370?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249656517399207938?s=20


https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249656333453783040?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 13-04-2020 ਨ ੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਵਸੰਘ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਗੇਹਲੇ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 
ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 47 ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ 

2 ਵਪੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ ਵਵਖੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟੜਾ ਕਲਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 28 
ਲੋੜਵੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ  

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਤ ੇਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 
ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦ ੇਵਵਅਕਤੀ ਵਗਰਫਤਾਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628892447251053&id=10825291718873
86 
 

2 || 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
… 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652129168664743&id=108252917188738
6 
 

3 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

-ਲੋੜਵੰਦ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਸਮੇਤ ਸਮੱਵਸਆ) ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਵਟਸਐਪ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628180557322242&id=10825291718873
86 
 

4 - ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਿਨ- 

ਵਕਸਾਨ, ਆੜਹਤੀਏ ਵਸਰਫ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਵੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲ 

-ਵਕਸਾਨਾ, ਆੜਹਤੀਏ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਪਣ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਆਵਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ 
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋ ਵਬਨਹ ਾਂ ਜਾਣ ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628179967322301&id=10825291718873
86 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1249656333453783040?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628892447251053&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628892447251053&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.ARDAO6o60hWdhUC6jBVVvhnjpqgjdFNRzSGs2tDSDaUF41b6dpecJ4eSCArdLeenLfLhePwTSSsM87G8pdnbjMls1VRSyeSx21CRa4YihDuX9qf1yYEteqz9_s6fdlRhi5RHISnEVWE1r2_MAPscJkK4pRugMP282zy_69GmAWGEcYd3UkWwe8gEh3332CeSYMZHgTSzmAjla6XD1bcD6ixzm-fz-QckO_pu4181EQWHgQIBu20g_lz7eXZ-4B72I3FYZ0BObordpVHR6HhlG_BangPGSdVx-lrbG1gFcENIL3Wsa9r2ru959mcOtwOZDDscOLDYTPV9Aokk0DSGpO2rFQrHtk1qs8M&__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.ARDAO6o60hWdhUC6jBVVvhnjpqgjdFNRzSGs2tDSDaUF41b6dpecJ4eSCArdLeenLfLhePwTSSsM87G8pdnbjMls1VRSyeSx21CRa4YihDuX9qf1yYEteqz9_s6fdlRhi5RHISnEVWE1r2_MAPscJkK4pRugMP282zy_69GmAWGEcYd3UkWwe8gEh3332CeSYMZHgTSzmAjla6XD1bcD6ixzm-fz-QckO_pu4181EQWHgQIBu20g_lz7eXZ-4B72I3FYZ0BObordpVHR6HhlG_BangPGSdVx-lrbG1gFcENIL3Wsa9r2ru959mcOtwOZDDscOLDYTPV9Aokk0DSGpO2rFQrHtk1qs8M&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652129168664743&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=652129168664743&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628180557322242&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628180557322242&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628179967322301&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628179967322301&id=1082529171887386


 

5 ਵਿਲਹਾ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਹੱਟੀਆਂ), ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628128623994102&id=10825291718873
86 
 

6 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇੰਝ ਲਈਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628039974002967&id=10825291718873
86 
 

7 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ 

ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਹਟਸ ਅੱਪ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਸਜ ਕਰੋ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628035090670122&id=10825291718873
86 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Send message on these whatsapp numbers to seek help from Moga district 
administration 
https://twitter.com/DproMoga/status/1249622578898956288?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ 

ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਹਟਸ ਅੱਪ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਸਜ ਕਰੋ 

 
 

2 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇੰਝ ਲਈਏ 

3 ਵਿਲਹਾ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਹੱਟੀਆਂ), ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ 

4 - ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਿਨ- 

ਵਕਸਾਨ, ਆੜਹਤੀਏ ਵਸਰਫ ਕਰਵਫਊ ਪਾਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਵੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖਲ 

-ਵਕਸਾਨਾ, ਆੜਹਤੀਏ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਆਪਣ ੇਖਾਣ ਪੀਣ ਆਵਦ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ 
- ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਮਾਸਕ ਤੋ ਵਬਨਹ ਾਂ ਜਾਣ ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 
 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628128623994102&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628128623994102&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628039974002967&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628039974002967&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628035090670122&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628035090670122&id=1082529171887386
https://twitter.com/DproMoga/status/1249622578898956288?s=20


-ਲੋੜਵੰਦ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਸਮੇਤ ਸਮੱਵਸਆ) ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਵਟਸਐਪ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ 

-ਲੋੜਵੰਦ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਸਮੇਤ ਸਮੱਵਸਆ) ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਵਟਸਐਪ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

7 | 13 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
… 
 

8 ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਤ ੇਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 
ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦ ੇਵਵਅਕਤੀ ਵਗਰਫਤਾਰ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੈਂ ਸਾਪਰਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪਤਉਹਾਰ ਨ ਿੰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨਾਓ ਅਤ ੇਸਿੇਰੇ 11 ਿਜ ੇਸਰਬੁੱਤ 

ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195050140835498/ 
 

2 IG and SSP live 
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/3437160126312543/ 
 

3  ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਹੇ  (ਘਨੌਰ) ਦੇ ਪ ਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਗੁਰ ਰੀਤ ਪਸਿੰਘ ਜੋ ਪਕ ਕੋਪਿਡ 19 ਨਾਲ ਸਿੰਕਰਪਮਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀਕ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਅੁੱਜ ਦ ਜੀ ਿਾਰ ਪਰ ੋਰਿ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਉਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ ਿੰ ਛੁੁੱਿੀ ਦੇ ਪਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195259834147862/ 
 

4 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਮਾਣਾ ਸ. ਰਾਪਜਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਅੁੱਜ ਸਮਾਣਾ ਸਪਹਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੁੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ 

ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਪਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195274287479750/ 
 

5 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195283854145460/ 
 

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.ARDAO6o60hWdhUC6jBVVvhnjpqgjdFNRzSGs2tDSDaUF41b6dpecJ4eSCArdLeenLfLhePwTSSsM87G8pdnbjMls1VRSyeSx21CRa4YihDuX9qf1yYEteqz9_s6fdlRhi5RHISnEVWE1r2_MAPscJkK4pRugMP282zy_69GmAWGEcYd3UkWwe8gEh3332CeSYMZHgTSzmAjla6XD1bcD6ixzm-fz-QckO_pu4181EQWHgQIBu20g_lz7eXZ-4B72I3FYZ0BObordpVHR6HhlG_BangPGSdVx-lrbG1gFcENIL3Wsa9r2ru959mcOtwOZDDscOLDYTPV9Aokk0DSGpO2rFQrHtk1qs8M&__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.ARDAO6o60hWdhUC6jBVVvhnjpqgjdFNRzSGs2tDSDaUF41b6dpecJ4eSCArdLeenLfLhePwTSSsM87G8pdnbjMls1VRSyeSx21CRa4YihDuX9qf1yYEteqz9_s6fdlRhi5RHISnEVWE1r2_MAPscJkK4pRugMP282zy_69GmAWGEcYd3UkWwe8gEh3332CeSYMZHgTSzmAjla6XD1bcD6ixzm-fz-QckO_pu4181EQWHgQIBu20g_lz7eXZ-4B72I3FYZ0BObordpVHR6HhlG_BangPGSdVx-lrbG1gFcENIL3Wsa9r2ru959mcOtwOZDDscOLDYTPV9Aokk0DSGpO2rFQrHtk1qs8M&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195050140835498/
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/3437160126312543/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195259834147862/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195274287479750/
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.ARDgAEl0pMQkEZGz6ANOMiqurO1LTApMtqLDnD2iA6p0tu-LrYQFgU2hXccq6Y16BOXe5MSdVlmtMVILzGISJv_jxHh-LDNcfLuAx580SgmLLCW3YaChPGCGwKoaSfmwMYLMtK1Sv67Lo81kiI7tEuvmArUw-ekygS4mnJw2r7G5L7AYD2QSnPVo8DH1i2O4bcRMZOjXmQ1q-AnURDO1xwCEb7tqneKpZgBRjo5AsYcvL8FUXbOB2ZIbzvJFYJMsN0JUvFzC5PCIPtna4imJrueqz4vnkp9bzFYCIm4cpOxXmSFAkLUIX2Ez5huxe3bxpXZ_2YnkRoAtyqA2Ws-NDJvFHA&__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.ARDgAEl0pMQkEZGz6ANOMiqurO1LTApMtqLDnD2iA6p0tu-LrYQFgU2hXccq6Y16BOXe5MSdVlmtMVILzGISJv_jxHh-LDNcfLuAx580SgmLLCW3YaChPGCGwKoaSfmwMYLMtK1Sv67Lo81kiI7tEuvmArUw-ekygS4mnJw2r7G5L7AYD2QSnPVo8DH1i2O4bcRMZOjXmQ1q-AnURDO1xwCEb7tqneKpZgBRjo5AsYcvL8FUXbOB2ZIbzvJFYJMsN0JUvFzC5PCIPtna4imJrueqz4vnkp9bzFYCIm4cpOxXmSFAkLUIX2Ez5huxe3bxpXZ_2YnkRoAtyqA2Ws-NDJvFHA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195283854145460/


6 ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 
ਪੁਵਲਸ ਵਰਮਾਂਡ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195345194139326/ 
 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱ ਲ ਚੜਹਾਏ, ਵਵਸਾਖੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦ ੇਭਲੇ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195346657472513/ 
 

8 ਵਿਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਵਖੇ 'ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਟਨਲ' ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟਸ਼ੇਨ ਸਥਾਵਪਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195348960805616/ 
 

9 ਵਿਲਹਾ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195350047472174/ 
 

10 Today COVID UPDATE 13 April 6 pm information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195358184138027/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਿਲਹ ਾ  ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿਲਹ ਾ ਮੈਪਜਸਿਰੇਿ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨ ਿੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਪਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਿਲਹੇ  

ਦੀਆਂ ਹੁੱਦਾਂ ਅਿੰਦਰ  ੈਂਦੇ ਸਾਰੇ  ੈਿਰੋਲ  ਿੰ ਾਂ ਨ ਿੰ ਹੁਣ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੁੱਕ ਖੁੁੱਲਹੇ  ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਇਿਾਜਤ ਦੇਣ 

ਸਬਿੰਧੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249871919551152129?s=08 
 

2 #PunjabFightsCorona 

ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਲਹੇ (ਘਨੌਰ) ਦੇ ਵਪੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਰੁਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੇ #COVID19 ਉ ਰ 

ਫ਼ਤਪਹ  ਾਈ। ਦ ਜੀ ਿਾਰ ਪਰ ੋਰਿ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ ਿੰ ਛੁੁੱਿੀ ਦੇ ਪਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

@CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249753609526366208?s=08 
 

3 ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਵਲਸ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 

ਪੁਵਲਸ ਵਰਮਾਂਡ @PP_Patiala @CMOPb 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1249752938303508480?s=08 
 

4 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱ ਲ ਚੜਹਾਏ, ਵਵਸਾਖੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

-ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣ ੇਘਰ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 

.@capt_amarinder @CMOPb 
@PunjabGovtIndia 
#ArdasAt11 #Baisakhi #COVID2019. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249700107227930625?s=08 
 

 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195345194139326/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195346657472513/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195348960805616/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195350047472174/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195358184138027/
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249871919551152129?s=08
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249753609526366208?s=08
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249752938303508480?s=08
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/ArdasAt11?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Baisakhi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Baisakhi?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID2019?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID2019?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249700107227930625?s=08


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੈਂ ਸਾਪਰਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਪਤਉਹਾਰ ਨ ਿੰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਨਾਓ ਅਤ ੇਸਿੇਰੇ 11 ਿਜ ੇਸਰਬੁੱਤ 

ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ।  (ਿੀਪਡਓ)       

2 Today COVID UPDATE 13 April 6 pm information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਵਡਓ) 

3  ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਹੇ  (ਘਨੌਰ) ਦੇ ਪ ਿੰਡ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਗੁਰ ਰੀਤ ਪਸਿੰਘ ਜੋ ਪਕ ਕੋਪਿਡ 19 ਨਾਲ ਸਿੰਕਰਪਮਤ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ   ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀਕ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਅੁੱਜ ਦ ਜੀ ਿਾਰ ਪਰ ੋਰਿ ਨੈਗੇਪਿਿ ਆਉਣ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨ ਿੰ ਛੁੁੱਿੀ ਦੇ ਪਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਫੋਟੋ) 

4 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਮਾਣਾ ਸ. ਰਾਪਜਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਅੁੱਜ ਸਮਾਣਾ ਸਪਹਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਲੁੱਗੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ਿੰ 

ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਪਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  (ਫੋਟੋ) 

5 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸਿੰਕਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਅਤੇ ਪਨਰਪਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈ ਿਨ ਅਮਪਰਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਿ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਿੋਸ ਇਿੰਤਿਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਤਪਹਤ 

ਸਾਰੇ 22 ਪਿਪਲਹ ਆਂ ਪਿੁੱਚ 3691 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਿੁੱਚ 153  ਰਮੁੁੱਖ ਫੜ੍ਹ, 280 ਛੋਿੇ ਫੜ੍ਹ ਅਤ ੇ

1434 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਇਸ ਸੀਿਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਲ ਪਮੁੱਲਾਂ ਪਿੁੱਚ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 1824 ਫੜ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

(ਫੋਟੋ) 

6 ਸਬਿੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ 
ਪੁਵਲਸ ਵਰਮਾਂਡ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱ ਲ ਚੜਹਾਏ, ਵਵਸਾਖੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦ ੇਭਲੇ ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਵਿਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਵਖੇ 'ਵਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਟਨਲ' ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਟਸ਼ੇਨ ਸਥਾਵਪਤ (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

9 ਵਿਲਹਾ ਪਵਟਆਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Today COVID UPDATE 13 April 6 pm information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://youtu.be/Bhliw_fYTRQ 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

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.ARDgAEl0pMQkEZGz6ANOMiqurO1LTApMtqLDnD2iA6p0tu-LrYQFgU2hXccq6Y16BOXe5MSdVlmtMVILzGISJv_jxHh-LDNcfLuAx580SgmLLCW3YaChPGCGwKoaSfmwMYLMtK1Sv67Lo81kiI7tEuvmArUw-ekygS4mnJw2r7G5L7AYD2QSnPVo8DH1i2O4bcRMZOjXmQ1q-AnURDO1xwCEb7tqneKpZgBRjo5AsYcvL8FUXbOB2ZIbzvJFYJMsN0JUvFzC5PCIPtna4imJrueqz4vnkp9bzFYCIm4cpOxXmSFAkLUIX2Ez5huxe3bxpXZ_2YnkRoAtyqA2Ws-NDJvFHA&__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.ARDgAEl0pMQkEZGz6ANOMiqurO1LTApMtqLDnD2iA6p0tu-LrYQFgU2hXccq6Y16BOXe5MSdVlmtMVILzGISJv_jxHh-LDNcfLuAx580SgmLLCW3YaChPGCGwKoaSfmwMYLMtK1Sv67Lo81kiI7tEuvmArUw-ekygS4mnJw2r7G5L7AYD2QSnPVo8DH1i2O4bcRMZOjXmQ1q-AnURDO1xwCEb7tqneKpZgBRjo5AsYcvL8FUXbOB2ZIbzvJFYJMsN0JUvFzC5PCIPtna4imJrueqz4vnkp9bzFYCIm4cpOxXmSFAkLUIX2Ez5huxe3bxpXZ_2YnkRoAtyqA2Ws-NDJvFHA&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/Bhliw_fYTRQ


https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
044819124444  

2 2 ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਨ ੰ  ਆਈ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵੱਚੋਂ 6 ਪਾਜੀਵਟਵ ਅਤੇ 15 ਨੈਗਵਟਵ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
114359117490  

3 3 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
133789115547  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

2 2 ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਨ ੰ  ਆਈ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵੱਚੋਂ 6 ਪਾਜੀਵਟਵ ਅਤੇ 15 ਨੈਗਵਟਵ 

3 3 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਵਫਓ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

2 2 ਸ਼ੋਮਵਾਰ ਨ ੰ  ਆਈ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਡੈੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਵਵੱਚੋਂ 6 ਪਾਜੀਵਟਵ ਅਤੇ 15 ਨੈਗਵਟਵ 

3 3 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਓ ਦੋਰਾਨ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਣਗੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਵਕਰਾਇਆ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕਣਕ ਵਲਫਵਟੰਗ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਵਟੰਗ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਬੰਧ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾ ਦਾ ਵੀ ਵਲਆ ਿਾਇਜਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832595897235828&id=289205534908203 

2 ਬੇਲਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਵਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਚੈੱਕ ਸੌਂਵਪਆ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515044819124444
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515044819124444
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515114359117490
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515114359117490
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515133789115547
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515133789115547
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832595897235828&id=289205534908203


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832594543902630&id=289205534908203 

  ਵਣ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 
ਮਾਸਕ - ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ 
ਵਵੱਚ ਡ ਨੈਂ ਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832594013902683&id=289205534908203 

4 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਨੋਾਲੀ ਵਗਵਰ 

ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਵਵਸਾਖੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832596443902440&id=289205534908203 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਵਲਫਵਟੰਗ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਵਟੰਗ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਬੰਧ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾ ਦਾ ਵੀ ਵਲਆ ਿਾਇਜਾ 
https://twitter.com/drupnagar/status/1249719309196300294?s=21 

2 ਬੇਲਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਵਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਚੈੱਕ ਸੌਂਵਪਆ 

https://twitter.com/drupnagar/status/1249718843007737858?s=21 

 3 ਵਣ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 
ਮਾਸਕ - ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਚੌਹਾਨ 

ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ ਦੇ ਸਮ ਹ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 01 ਵਦਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੰਡ 
ਵਵੱਚ ਡ ਨੈਂ ਟ 

https://twitter.com/drupnagar/status/1249718362919383043?s=21 

4 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਨੋਾਲੀ ਵਗਵਰ 

ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਵਵਸਾਖੀ 
https://twitter.com/drupnagar/status/1249719828061081600?s=21 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਵਲਫਵਟੰਗ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਵਟੰਗ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰਬੰਧ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832594543902630&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832594013902683&id=289205534908203%5C
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832596443902440&id=289205534908203
https://twitter.com/drupnagar/status/1249719309196300294?s=21
https://twitter.com/drupnagar/status/1249718843007737858?s=21
https://twitter.com/drupnagar/status/1249718362919383043?s=21
https://twitter.com/drupnagar/status/1249719828061081600?s=21


ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
ਸ਼ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾ ਦਾ ਵੀ ਵਲਆ ਿਾਇਜਾ 

2 ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ ਵਵਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਨੋਾਲੀ ਵਗਵਰ 

ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਵਵਸਾਖੀ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ  ਰਮਾਪਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਖੇ ਸਥਾ ਤ ਸਿੇਿ ਕਿੰਿਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਪਿ ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੋੱਸ. 

ਦਾ ਅਪਧਕਾਰਤ ਪਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/652129171998076/?vh=e&d=n 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗ  ਕਰਪਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿੰਸਾ ਤੋਂ  ਰਭਾਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਖੀ: 

ਿਨ ਸਿੌ  ਸੈਂਿਰ ਸਥਾ ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਜੁੱਥੇ ਇੁੱਕੋ ਛੁੱਤ ਹੇਿ ਔਰਤਾਂ ਨ ਿੰ ਤੁਰਿੰਤ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨ ਿੰਨੀ ਤੇ ਮਨੋਪਿਪਗਆਨਕ 

ਸਲਾਹ ਸਬਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632074017038189/?d=n 
 

3 ਗੁੱਗੜ੍ ੁਰ ਦੇ  ਾਪਿਪਿਿ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਿੇ ਦਾ ਸੈਂ ਲ ਆਇਆ ਨੈਗੇਪਿਿ। ਬਾਕੀ 3  ਪਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ੋਰਿ 

 ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਪਿਿ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632125120366412/?d=n 
 

4 ਿਾਿੀ ਦੇ ਸੀਿਨ ‘ਚ ਅੁੱਗ ਲੁੱਗਣ ਦੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਿਨਾ ਨ ਿੰ ਕਾਬ   ਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਲਹ ਾ 

 ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ  ਹੈਲ ਲਾਈਨ ਨਿੰਬਰ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/622334091831997/?d=n 
 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਿੰਧੀ ਅਗੇਤੇ  ਰਬਿੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਸਬਿੰਧੀ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਘਨਪਸ਼ਆਮ ਥਰੋੀ ਿੁੱਲੋਂ  ਿਧੀਕ 

ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਤਰ ਾਿੀ, ਿਧੀਕ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ (ਪਿਕਾਸ) ਰਪਜਿੰਦਰ ਪਸਿੰਘ ਬੁੱਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਪਮਸ਼ਨਰ 

ਅਿੰਕੁਰ ਮਪਹਿੰਦਰ , ਪਿਲਹ ਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦੀ  ਪਸਿੰਘ, ਪਿਲਹ ਾ ਫ ਡ ਸ ਲਾਈ ਕਿੰਿਰੋਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਪਸਿੰਘ ਚੋ ੜ੍ਾ, 

ਪਿਲਹ ਾ ਮਿੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਿੀਰ ਪਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਪਿਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਇਿਾ ਪਲਆ ਪਗਆ। 

ਉਨਹਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਸਮੁੁੱਚੀ ਖਰੀਦ  ਰਪਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਕਸੇ ਨ ਿੰ ਿੀ ਮੁਸ਼ਕਲ  ੇਸ਼ ਨਾ ਆਿੇ। ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਸਬਿੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ  ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਪਹਣ, ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਦੇ ਪਨਯਮ ਦੀ  ਾਲਣਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰੁੱਖਣ, 

ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੇ ਕ  ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲੇ ਆਪਦ ਸਮੇਤ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632659683646289/?d=n 
 

6 ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਦਸ਼ਾ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਤਪਹਤ ਿਧੀਕ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਪਿਕਾਸ ਸਰੀ ਰਾਪਜਿੰਦਰ ਬੁੱਤਰਾ ਿੁੱਲੋਂ  ਪਿਲਹ ਾ 

 ਰਬਿੰਧਕੀ ਕਿੰ ਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਪਿਿੰਗ ਹਾਲ ਪਿਖੇ ਮੀਪਿਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਕੀਿ ਕਮੇਿੀਆਂ,  ੁਪਲਸ 

ਪਿਭਾਗ, ਿਰੁੱਕ ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇਿੰਪਦਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632660990312825/?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/652129171998076/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632074017038189/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632125120366412/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/622334091831997/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632659683646289/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632660990312825/?d=n


7 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ, ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632661983646059/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਗਰ ਰ: ਵਧੀਕ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਬੱਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਮੀਵਟੰਗ *ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਹਤੀਆਂ, ਮਿਦ ਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖਆ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1249668636597354497?s=08 
 

2 ਪਿਲਹ ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀਆਂ ਪਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਰਪਕਪਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ  ੁਪਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਦੀ 

ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਨਪਹਰ  ਯੁਿਾ ਕੇਂਦਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਿਲਿੰਿੀਅਰ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਸਬਿੰਧੀ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ 

 ਾਲਣਾ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249669469963608067?s=08 
 

3 ਸਿੰਗਰ ਰ: ਪਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਕਸਾਨ ਆ ਣੀ ਕਣਕ ਮਿੰਡੀ ਪਿੁੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਪਜਨਹਾਂ ਨ ਿੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ  ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੀ 

 ਰਚੀ ਪਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੋਿੇ, ਪਬਨਾਂ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਿਾਲੀ  ਰਚੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮਿੰਡੀ ਪਿੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਪਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਦੇ  ਰਭਾਿਾਂ ਨ ਿੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਕਸਾਨਾਂ ਨ ਿੰ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅ ੀਲ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249670458024189954?s=08 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗ  ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸਖੀ: ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1249708640220545024 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਗੁੱਗੜ੍ ੁਰ ਦੇ  ਾਪਿਪਿਿ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੇਿੇ ਦਾ ਸੈਂ ਲ ਆਇਆ ਨੈਗੇਪਿਿ। ਬਾਕੀ 3  ਪਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ੋਰਿ 

 ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੁੱਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਪਿਿ। 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗ  ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਸਖੀ: ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

 

3 ਪਿਲਹ ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮਿੰਡੀਆਂ ਪਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਰਪਕਪਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ  ੁਪਲਸ ਮੁਲਾਿਮਾਂ ਦੀ 

ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਨਪਹਰ  ਯੁਿਾ ਕੇਂਦਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਿਲਿੰਿੀਅਰ ਸਮਾਪਜਕ ਦ ਰੀ ਸਬਿੰਧੀ ਪਨਯਮਾਂ ਦੀ 

 ਾਲਣਾ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ। 

4 ਿਾਿੀ ਦੇ ਸੀਿਨ ‘ਚ ਅੁੱਗ ਲੁੱਗਣ ਦੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਿਨਾ ਨ ਿੰ ਕਾਬ   ਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਿਲਹ ਾ 

 ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੁੱਲੋਂ  ਹੈਲ ਲਾਈਨ ਨਿੰਬਰ ਜਾਰੀ। 

 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632661983646059/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249668636597354497?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249669469963608067?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1249670458024189954?s=08
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1249708640220545024


Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520994735284408&id=128209614562924
, 'Thikri Pehras' acting as Third Eye of the District Administration in combating corona 
virus, Deputy Commissioner Girish Dayalan 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521001268617088&id=128209614562924
, Village Jawaharpur sanitized for Third time 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521031438614071&id=128209614562924
, Health & Family Welfare Minister Balbir Singh Sidhu hands over 100 Personal Protection 
Equipments at Civil Hospital 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521120648605150&id=128209614562924
, No positive case reported in District today, DC 
 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520971191953429&id=128209614562924
, Medicines being distributed through senior citizens priority helpline numbers in mohali 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521098965273985&id=128209614562924
, Mohali stays at home 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249625162929950721?s=19, Thikri Pehras 
proving to be third eye of the district administration 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249629941282398210?s=19, Village 
Jawaharpur sanitized for the third time 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249650897833033730?s=19, Balbir Singh 
Sidhu hands over 100 PPEs to Civil Surgeon at Civil Hospital in Mohali 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249705851113234437?s=19, No positive case 
reported in district today 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249693617125392385?s=19, Mohali Stays 
Home 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Agriculture Transport Call Centre for coordination between states for inter state 
movement of perishables 

2 Extension of passes circular 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520994735284408&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520994735284408&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521001268617088&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521001268617088&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521031438614071&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521031438614071&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521120648605150&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521120648605150&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520971191953429&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=520971191953429&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521098965273985&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521098965273985&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249625162929950721?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249629941282398210?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249650897833033730?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249705851113234437?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1249693617125392385?s=19


3 Control Room duty orders 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 As many as 400 rations kits distributed in Rahon in the presence of MLA Angad Singh 
Nawanshahr 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228551950648721&id=739582469545674 
 
 

2 District Veopar Mandal Offers Sweets for Police Personnels Deputed on Nakas on the day 
of Vaisakhi  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228552697315313&id=739582469545674 
 
 

3 Sanitary Workers Working Like Heros by Facing CORONA With Precautions in SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228557350648181&id=739582469545674 
 
 

4 SBS Nagar have 415 Samples of COVID-19 Suspects, 382 tested negative, 14 still awaited, 
No fresh case for the past 17 days, said Civil Surgeon Dr. Rajinder Prashad Bhatia 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228558987314684&id=739582469545674 
 

5 Brothers Sukhwinder and Harinder Defeat CORONA with the help of Nawanshahr Hospital 
Docs 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228578290646087&id=739582469545674 
 
 

6 Child Helpline Launched for the children in need of distress during Curfew in SBS Nagar 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228580043979245&id=739582469545674 
 
 

7 Combine Harvester Allowed To Work From 6 AM to 7 PM Since April 15 in SBS Nagar 
District 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228585023978747&id=739582469545674 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228551950648721&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228552697315313&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228557350648181&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228558987314684&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228578290646087&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228580043979245&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1228585023978747&id=739582469545674


1 As many as 400 rations kits distributed in Rahon in the presence of MLA Angad Singh 
Nawanshahr 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249727434619936770?s=19 
 
 

2 District Veopar Mandal Offers Sweets for Police Personnels Deputed on Nakas on the day 
of Vaisakhi  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726991667998721?s=19 
 
 

3 Sanitary Workers Working Like Heros by Facing CORONA With Precautions in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249727335412068352?s=19 
 

4 SBS Nagar have 415 Samples of COVID-19 Suspects, 382 tested negative, 14 still awaited, 
No fresh case for the past 17 days, said Civil Surgeon Dr. Rajinder Prashad Bhatia 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726987700068352?s=19 
 
 

5 Brothers Sukhwinder and Harinder Defeat CORONA with the help of Nawanshahr 
Hospital Docs 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726991667998721?s=19 
 

6 Child Helpline Launched for the children in need of distress during Curfew in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726581179703298?s=19 
 
 

7 Combine Harvester Allowed To Work From 6 AM to 7 PM Since April 15 in SBS Nagar 
District 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249725811512336384?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 As many as 400 rations kits distributed in Rahon in the presence of MLA Angad Singh 
Nawanshahr 

2 District Veopar Mandal Offers Sweets for Police Personnels Deputed on Nakas on the day 
of Vaisakhi  

3 Sanitary Workers Working Like Heros by Facing CORONA With Precautions in SBS Nagar 

4 SBS Nagar have 415 Samples of COVID-19 Suspects, 382 tested negative, 14 still awaited, 
No fresh case for the past 17 days, said Civil Surgeon Dr. Rajinder Prashad Bhatia 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249727434619936770?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726991667998721?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249727335412068352?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726987700068352?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726991667998721?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249726581179703298?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1249725811512336384?s=19


5 Brothers Sukhwinder and Harinder Defeat CORONA with the help of Nawanshahr 
Hospital Docs 

6 Child Helpline Launched for the children in need of distress during Curfew in SBS Nagar 
 

7 Combine Harvester Allowed To Work From 6 AM to 7 PM Since April 15 in SBS Nagar 
District 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਉਪਰਾਵਲਆ ਲਈ ਨਾਗਵਰਕਾ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰ ਰੀ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486439265001359/ 

2 ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ-ਅਟਵਾਲ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਵਚ 
ਵਲਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486440245001261/ 

3 ਦੁੱ ਧ/ਦਹੀ/ਲੱਸੀ/ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486440465001239/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਉਪਰਾਵਲਆ ਲਈ ਨਾਗਵਰਕਾ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰ ਰੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1249669875133329408?s=19 

2 ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ-ਅਟਵਾਲ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਵਚ 
ਵਲਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1249669043860025345?s=19 

3 ਦੁੱ ਧ/ਦਹੀ/ਲੱਸੀ/ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ 

 https://twitter.com/DproSri/status/1249668783976800261?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486439265001359/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486440245001261/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2486440465001239/
https://twitter.com/DproSri/status/1249669875133329408?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1249669043860025345?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1249668783976800261?s=19


1 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇਉਪਰਾਵਲਆ ਲਈ ਨਾਗਵਰਕਾ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜਰ ਰੀ 

2 ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 14 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ-ਅਟਵਾਲ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਬਜੀ/ਫਲ ਵਵਕਰੇਤਾਵਾ ਦਾ ਮੋਕੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਵਚ 
ਵਲਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ 
 

3 ਦੁੱ ਧ/ਦਹੀ/ਲੱਸੀ/ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਮ ਡਲੀਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 
ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ-ਐਚ.ਐਸ.ਅਟਵਾਲ 

 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਣਵਗਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਵਡ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ  ਡਾ. ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ 

-ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਪਰਹੇਜ ਚੰਗਾਂ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317423225118497?d=n&sfns=m
o  

2 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਗਰੁ  ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਭੇਜੇ ਗਏ 52 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਵੱਚੋ 39 ਨੈਗੇਵਟਵ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਵਟਵ  ਅਤ ੇ12 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317424125118407?d=n&sfns=m
o  

3 MASK is better than VENTILATOR 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318065205054299?d=n&sfns=m
o  

4 ਸਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਅਰਾਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ 
ਸਾਵਹਬ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਵ ਜਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਰਵਫਊ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ 
ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤ ੇ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318138725046947?vh=e&d=n&sf
ns=mo  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਅਣਵਗਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਵਡ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ  ਡਾ. ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ 

-ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਪਰਹੇਜ ਚੰਗਾਂ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249628496193654784?s=21  

2 Muktsar DC M K Aravinda Kumar pays floral tributes to Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar 
on his 129th birth anniversary… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249943451845574656?s=21  

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317423225118497?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317423225118497?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317424125118407?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1317424125118407?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318065205054299?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318065205054299?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318138725046947?vh=e&d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318138725046947?vh=e&d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249628496193654784?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1249943451845574656?s=21


  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅਣਵਗਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਵਡ ਦਾ ਵਸ਼ਕਾਰ  ਡਾ. ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਵਸੰਘ 

-ਇਲਾਜ ਨਾਲੋ ਪਰਹੇਜ ਚੰਗਾਂ 
 

2 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੱਕੀ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਗਰੁ  ਗੋਵਬੰਦ ਵਸੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 

ਭੇਜੇ ਗਏ 52 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਵੱਚੋ 39 ਨੈਗੇਵਟਵ, ਇੱਕ ਪੋਜੀਵਟਵ  ਅਤ ੇ12 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 

 

3 MASK is better than VENTILATOR 

4 ਸਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਅਰਾਵਵੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ 
ਸਾਵਹਬ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਵ ਜਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਰਵਫਊ ਲਗਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ 
ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤ ੇ

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਵਖ਼ਲਾਫ ਪ ਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤ ੇਕਾਮਯਾਬੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੰਗ- ਸ਼ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਵਸੰਘ ਵਸੱਧ  
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090367854328642/30903
67287662032/?type=3&theater 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦ ੇਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਚੁਾਰ  ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090372310994863/30903
71750994919/?type=3&theater 

3 ਘਰ ਰਪਹ ਕੇ ਪਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3090414
480990646/?type=3&theater 

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦ ੇਮੁਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਅਤ ੇਮੁਹੱਲਾ 
ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092239040808190/30

92238457474915/?type=3&theater 

5 Door to door delivery of kits and other edibles in chohla sahib, naushera pannu 

area, bhikhiwind areas of tarntaran district. 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092251014140326/30

92250794140348/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090367854328642/3090367287662032/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090367854328642/3090367287662032/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090372310994863/3090371750994919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3090372310994863/3090371750994919/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3090414480990646/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3090414480990646/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092239040808190/3092238457474915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092239040808190/3092238457474915/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092251014140326/3092250794140348/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092251014140326/3092250794140348/?type=3&theater


6 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ 
ਵਵਖੇ ਲੋੜਵੰੁੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092258370806257/30

92256877473073/?type=3&theater 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2798068516938376/?t=4 

8 Block Gandiwind Door to door mask wande ja rahe han 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092321704133257/30

92321020799992/?type=3&theater 

9 ਪ ਿੰਡ ਕਸੇਲ ਪਿੁੱਖੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਮਾਸਕ ਿਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092326267466134/30

92325687466192/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਵਖ਼ਲਾਫ ਪ ਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤ ੇਕਾਮਯਾਬੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੰਗ- ਸ਼ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਵਸੰਘ ਵਸੱਧ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249650139829948416 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦ ੇਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਚੁਾਰ  ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249650573340631040 

3 ਘਰ ਰਪਹ ਕੇ ਪਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249657122951843841 

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਅਤੇ 
ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249937769473789952 

5 Door to door delivery of kits and other edibles in chohla sahib, naushera pannu 

area, bhikhiwind areas of tarntaran district. 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249941744197619714 

6 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ 
ਵਵਖੇ ਲੋੜਵੰੁੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249942057382064128 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249952193567834112 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092258370806257/3092256877473073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092258370806257/3092256877473073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/2798068516938376/?t=4
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092321704133257/3092321020799992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092321704133257/3092321020799992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092326267466134/3092325687466192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092326267466134/3092325687466192/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249650139829948416
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249650573340631040
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249657122951843841
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249937769473789952
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249941744197619714
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249942057382064128
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249952193567834112


8 Block Gandiwind Door to door mask wande ja rahe han 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249954399377600517 

9 ਪ ਿੰਡ ਕਸੇਲ ਪਿੁੱਖ ੇਘਰ-ਘਰ ਜਾਕ ੇਮਾਸਕ ਿਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ 

।https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249955214452387841 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਘਰ ਰਪਹ ਕੇ ਪਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਡ ਿੀ ਕਪਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਿਲਹ ਾ ਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ । 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦ ੇਵਿਲਹੇ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਚੁਾਰ  ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

3 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਵਡ-19) ਵਖ਼ਲਾਫ ਪ ਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤ ੇਕਾਮਯਾਬੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਜੰਗ- ਸ਼ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਵਸੰਘ ਵਸੱਧ  

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਅਤੇ 
ਮੁਹੱਲਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

5 Door to door delivery of kits and other edibles in chohla sahib, naushera pannu 

area, bhikhiwind areas of tarntaran district. 
 

6 ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਵਜਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਲਾਲ ਵਸੰਘ ਬਲਾਕ ਵਲਟੋਹਾ 
ਵਵਖੇ ਲੋੜਵੰੁੰਦ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 

7 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ) 

8 Block Gandiwind Door to door mask wande ja rahe han 

9 ਵਪੰਡ ਕਸੇਲ ਵਵੱਖ ੇਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  

 
 
 
 
 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249954399377600517
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1249955214452387841
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