
 

Date: 15-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 5193 

2 Total No. of samples sent 5193 

3 Total No. of patients tested positive till date 186 

4 Total No. of patients tested negative 4404 

5 Results Awaited 603 

6 No. of patients cured out of positive 27 

7 Active cases 146 

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 15.4.2020- 2 
 

District Number of cases Remarks 

Patiala 01 New case 

Sangrur 01 Contact of Positive Tablighi Case 

 

 

  On 15.4.2020 

o Number of new patients put on oxygen support-Nil 

o Number of patients admitted in ICU-Nil 

o Number of patients put on ventilator support-Nil 

o Number of new patients cured-Nil 

o Number of new deaths reported- Nil 
 

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. Patiala 3 0 0 

13. Sangrur 3 0 0 

14. Barnala 2 0 1 

15. FG Sahib 2 0 0 

16. Kapurthala 2 0 0 

17. Muktsar 1 0 0 

18. Gurdaspur 1 0 0 

 Total 186 27 13 



 

 
 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB GOVT TIES UP WITH OLA TO LAUNCH AUTOMATED TECHOLOGY APP TO 

ISSUE E-PASSES TO FARMERS BASED ON HISTORICAL DATA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-ties-ola-launch-automated-techology-app-

issue-e-passes-farmers-based-historical 

   
2. 25 PUNJAB POLICE PERSONNEL SELECTED FOR THE COVETED ‘DGP HONOUR & 

DISC FOR EXEMPLARY SEWA TO SOCIETY’  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/25-punjab-police-personnel-selected-coveted-

%E2%80%98dgp-honour-disc-exemplary-sewa-society%E2%80%99 

3. MERITORIOUS SCHOOLS TO BE USED AS COVID CARE ISOLATION CENTRES: 

EDUCATION MINISTER PUNJAB 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/meritorious-schools-be-used-covid-care-isolation-centers-

education-minister-punjab   

4. ADOPTING TOUGH STAND MANDI BOARD ISSUES DIRECTIONS TO INITIATE 

STRICT ACTION AGAINST ANY PERSON CAUSING DISRUPTION IN WHEAT 

PROCUREMENT OPERATIONS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/adopting-tough-stand-mandi-board-issues-directions-

initiate-strict-action-against-any-person   

5. Punjab to stay under curfew till May 3 in view of extension of National Lockdown, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh tells all-party meet  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pun/ 

6. On Chief Minister Captain Amarinder Singh’s directives, Punjab Government constitutes 20-

member task force to address public policy challenges amid COVID-19 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/on/ 

 

7. Punjab Govt to give PPE kits to police also, announces Chief Minister Capt Amarinder Singh, 

says relief work being done by cops their own initiative 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/ppp/ 

 

8. More than 26,000 new drug addicts have joined the Chief Minister Captain Amarinder Singh led 

Government of Punjab-run Drug De-Addiction Program during the curfew. Under this de-

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-ties-ola-launch-automated-techology-app-issue-e-passes-farmers-based-historical
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-govt-ties-ola-launch-automated-techology-app-issue-e-passes-farmers-based-historical
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/25-punjab-police-personnel-selected-coveted-%E2%80%98dgp-honour-disc-exemplary-sewa-society%E2%80%99
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/25-punjab-police-personnel-selected-coveted-%E2%80%98dgp-honour-disc-exemplary-sewa-society%E2%80%99
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/meritorious-schools-be-used-covid-care-isolation-centers-education-minister-punjab
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https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/ppp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addiction program, the health department is constantly supplying the medicines in all districts to 

ensure the treatment of patients so that these services do not affect at any level across the state. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540341279595313&id=1412317599064359 

 

9. Amid #COVID_19 Crisis, Punjab Government has started safe and smooth #WheatProcurement 

around the state. Every possible measure is being taken to check the spread of #CoronaVirus 

besides ensuring the uninterrupted #WheatProcurement 6 tweets are added in thread 

https://t.co/B8mzv9ZLn6 

 

10. Cabinet Secretary’s Video-Conference with all District Collectors. May like to view the 

PowerPoint presentation, to have a national perspective, with a focus on district-level issues. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157781861227779&id=713682778  

 

11. Amritsar house-to-house screening—53865 persons examined. A 3-day door-to-door screening 

operation against COVID 19 by the District Administration, involving Departments of Health, 

Police and Municipal Corporation has been completed. 

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157781505622779&id=713682778 

 

12. Testing at Faridkot Medical College back on track. “The testing processes, procedures and 

protocols for the newly-established machines have settled down and all issues been resolved. In 

the coming days￼, we shall be gradually improving our daily capacity￼” Dr Raj Bahadur, VC 

Baba Farid University of Medical Sciences. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157781994817779&id=713682778 
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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 14/04/2020 to 2:00 PM 15/04/2020)  
 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ਿਆਲ, ਖ਼ਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਿਰੀਦ 15 

ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540171706278937&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962733247517331&id=631211620669497  

2 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 

|| April 14, 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=1713607878780975&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622595446170&id=63121162066949
7  

3 "ਕੱਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ 

ਖ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਕਸਾਨ 

ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਾਖ਼ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਖ਼ਕਉੰਖ਼ਕ ਇਹ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ 

ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"Sharing video footage of how Mandis across Punjab have been prepared for 

wheat procurement starting tomorrow. Appeal to all farmers & others visiting 

Mandis to wear masks compulsorily, observe social distancing & to wash your 

hands frequently for which necessary arrangements have been made", Captain 

Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540236709605770&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962797450844244&id=631211620669497  

4 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਖ਼ਹਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ) 

ਰਾਜ ਖ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਖ਼ਮਊਖ਼ਨਟੀ ਰਸੋਈਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਿਿਹਾਰਕ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਖ਼ਿਚ 

ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਖ਼ਮਕਾ ਖ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

More than 400 Self Help Groups (SHGs) formed of urban poor women by the 

Local Bodies Department has been active in the state since the spread of 

Coronavirus which are playing an instrumental role in providing a healing touch to 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540171706278937&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540171706278937&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962733247517331&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713607878780975&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713607878780975&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622595446170&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622595446170&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540236709605770&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540236709605770&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962797450844244&id=631211620669497


the public by operating their community kitchens, preparing food, making 

medically viable masks and gloves. #Covid19 #Curfew #PunjabFights 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540326312930143&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962873874169935&id=631211620669497  

5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਤਖ਼ਹਤ ਕਰਖ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਖ਼ਗਣਤੀ ਖ਼ਿਚ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜ੍ਤ ਸ਼ਾਖ਼ਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਤਖ਼ਹਤ ਖ਼ਸਹਤ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਖ਼ਜਲੇ ਖ਼ਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।  

More than 26,000 new drug addicts have joined the Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Government of Punjab-run Drug De-Addiction Program 

during the curfew. Under this de-addiction program, the health department is 

constantly supplying the medicines in all districts to ensure the treatment of 

patients so that these services do not affect at any level across the state. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540341279595313&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962883967502259&id=631211620669497  

6 "ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖ਼ਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮੀਖ਼ਟੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਹੋਈ ਖ਼ਕ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਹਯੋਗ ਖ਼ਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ‘ਤੇ 

ਖ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਾਂਗੇ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"Had very fruitful & positive meeting with leaders of political parties today. Shared 

our preparedness & strategy to fight against #Covid19 as well as arrangements on 

ensuing Wheat Procurement. Happy to note that they’ve all assured the Govt of 

their full support. Punjab will fight #Covid19 together", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister. 
Details at -> https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pun/ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540365086259599&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962907384166584&id=631211620669497  

7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਤੋਂ ਰੈਖ਼ਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ 

ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਾਅਿਾਰ 17 ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਇਲਾਖ਼ਕਆਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਟਸੈਖ਼ਟੰਗ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 1000 ਰੈਖ਼ਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤ ੇਜਲੰਿਰ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 500-500 ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ 

ਖ਼ਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।  

Taking its battle against #COVID19 to the next level, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government has launched Rapid Testing facility from 

two districts of the state, with the aim of eventually covering all the 17 hotspots in 

a phase manner. The state government had received 1000 Rapid Testing Kits for 

#COVID19 testing from the ICMR. The two districts of SAS Nagar (Mohali) and 

Jalandhar have been given 500 kits each to start the testing process. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540348536261254&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962891127501543&id=631211620669497  

8 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ  ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਇਸ 

ਸਬੰਿੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਖ਼ਖਆ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540326312930143&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540326312930143&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962873874169935&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540341279595313&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540341279595313&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962883967502259&id=631211620669497
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pun/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540365086259599&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540365086259599&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962907384166584&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540348536261254&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540348536261254&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962891127501543&id=631211620669497


ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1867 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1824 ਰਾਈਸ ਖ਼ਮਲਾਾਂ ਨੂ ੰਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਖ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, 

ਖ਼ਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਲਖ਼ਕੰਗ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਾਂ 

ਖ਼ਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਫੱੁਟ ਬਾਈ 30 ਫੱੁਟ ਦੇ ਬੋਕਸ ਦੇ ਖ਼ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਜਨਹਾਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਹੀ 

ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਿੇਗੀਅਤ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾ ਸਿੇਰੇ 10.00 ਿਜ ੇਤੋਂ 

6.00 ਿਜ ੇਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ।  

The procurement of wheat would begin in Punjab from 15th April, 2020. All the 

necessary arrangements have been made. Chief Minister Captain Amarinder 

Singh led Government of Punjab has declared 1867 procurement centres and 

1824 rice mills as Mandi Yards and as per their linking plan, the allotment has 

been done between the agencies. Apart from this, the social distancing norms 

would be enforced in the mandis, in accordance with which box signs of 30 ft x 30 

ft have been marked at 2 metres distance. The wheat would be unloaded in this 

area only and further, the bidding time for wheat has been fixed between 10 am to 

6 pm. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540355016260606&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962897970834192&id=631211620669497  

9 #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਖ਼ਖਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਖ਼ਲਸ ਕਰਮੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਿੀਡੀਓ ਪਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਹਾਾਂ ਖ਼ਕਹਾ ਖ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਖ਼ਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਖ਼ਸਹਤ ਕਾਖ਼ਮਆਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਖ਼ਜਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 

ਪਖ਼ਹਲਾਾਂ ਹੀ 16000 ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਹਨ। ਉਨਹਾਾਂ ਖ਼ਕਹਾ ਖ਼ਕ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇ

ਸੈਨੀਟਸ਼ੇਨ ਿਰਕਰਾਾਂ ਲਈ ਅਖ਼ਜਹੀਆਾਂ ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਖ਼ਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 

ਇਨਹਾਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਖ਼ਕਹਾ ਖ਼ਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖ਼ਲਸ ਿੀ ਿੱਡੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  

The Punjab Government plans to provide PPE kits also to its police force in the 

frontline of the battle against #COVID19. This was disclosed by Chief Minister 

Captain Amarinder Singh at a video press conference, during which he said that 

while the first priority was the protection of the health workers, for whom the state 

already has 16,000 PPE kits. The government is also procuring more kits to be 

given to the police personnel, after all the doctors, paramedics and sanitation 

workers in hospitals are equipped with such kits, he said, adding that the police 

force was facing major risks in the current situation.  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540386419590799&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962934737497182&id=631211620669497  

10 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਜੰਗ ਖ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਖ਼ਦਆਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਸਿੈਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਖ਼ਸਿਲ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਖ਼ਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ 

ਕਰਖ਼ਦਆਾਂ ਸਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਿਰਮਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ ਅਤ ੇਉਦਯੋਖ਼ਗਕ ਖ਼ਸਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਦੱਖ਼ਸਆ ਖ਼ਕ 

ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖ਼ਕ 

#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਖ਼ਥਤੀ ਖ਼ਿੱਚ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

To contribute their bit in the war against #Coronavirus, the students of ITIs have 

voluntarily offered their services to stitch masks free of cost for the civil and police 

administration and even for the Panchayats. Disclosing this here today Mr. Anurag 

Verma Principal Secretary Technical Education and Industrial Training, Punjab 

said that the technical education Minister Mr. Charanjit Singh Channi has 

appealed to the staff and students of the department to contribute as much as the 

department can contribute in the war against #CoronaVirus. On his appeal the 

staff and students of ITIs have offered this service. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540355016260606&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540355016260606&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962897970834192&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540386419590799&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540386419590799&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=962934737497182&id=631211620669497


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540393082923466&id=14123175990643
59  

11 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਖ਼ਜਠੱਣ ਲਈ 

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਮਆਨੇ ਖ਼ਮਆਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿਚ ਲੌਕਡਾਉਨ 

ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ‘ਚ  ਪੜ੍ਾਅਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ 

ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

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

Government has constituted a 20-member ‘Task Force’ to suggest short & 

medium-term measures to address the Public Policy challenges to deal with 

#COVID_19 epidemic including easing out of restrictions imposed during the 

lockdown in a phased manner. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540851352877639&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963443017446354&id=631211620669497  

12 #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਸੂਬਾ ਭਰ ਖ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ 

ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤ ੇਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ 

ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਿ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। 

Amid #COVID_19 Crisis, Punjab Government has started safe and smooth 

#WheatProcurement around the state. Every possible measure is being taken to  

check the spread of #CoronaVirus besides ensuring the uninterrupted 

#WheatProcurement 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540970026199105&id=14123175990643
59 

 
TWITTER 
 

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

1 Chief Minister @capt_amarinder Singh writes to Prime Minister @narendramodi seeking 
reconsideration of orders on payment of full wages to workers. Says, this could push 
industry/commercial establishments to bankruptcy, calls for innovative solutions. 
https://t.co/8roR64rUQS  
https://twitter.com/CMOPb/status/1249999979915046916?s=19  

2 Taking its battle against #COVID19 to the next level, the Punjab Government has 
launched Rapid Testing facility from two districts of the state, with the aim of eventually 
covering all the 17 hotspots in a phase manner. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250008992954249216?s=19  

3 Safe and uninterrupted wheat procurement to begin from 15th April. 
https://t.co/4yWTl2GbFI  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250010985609322497?s=09  

4 RT Sharing footage of how Mandis across Punjab have been prepared for procurement 
starting tomorrow. Appeal to all farmers & others visiting Mandis to wear masks 
compulsorily, observe social distancing & to wash your hands frequently for which 
necessary arrangements have been made. 
 https://t.co/1lNwaVgfNn  
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1250032779745583106?s=19  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963443017446354&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540970026199105&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2540970026199105&id=1412317599064359
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https://twitter.com/CMOPb/status/1249999979915046916?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250008992954249216?s=19
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https://twitter.com/CMOPb/status/1250010985609322497?s=09
https://t.co/1lNwaVgfNn
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1250032779745583106?s=19


5 |April 14, 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/aKfhJQmj8A  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250060568389652481?s=19  

6 400+ Self Help Groups formed of urban poor women by Local Bodies Department has 
been active in state since #CoronavirusPandemic, playing an instrumental role in 
providing healing touch by operating their community kitchens, preparing food, making 
medically viable masks and gloves  
https://t.co/odYHc8LjbY  

7 RT Citing the gravity of the situation,  Chief Minister @capt_amarinder Singh has 
announced that the state would follow complete curfew/lockdown till May 3, in line with 
the  extension in the national lockdown. 
#Lockdown2 #LockdownExtended 
https://twitter.com/CMOPb/status/1250061699039875074?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250061699039875074?s=19  

8 To contribute their bit in war against #CoronaVirus, students of ITIs have voluntarily 
offered their services to stitch masks free of cost for the civil and police administration 
and even for the Panchayats. Already 50,000 handmade masks have been delivered by 
the students. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250062759204720642?s=19  

9 Procurement of wheat would begin in Punjab from 15th April, 2020. All the necessary 
arrangements have been made. Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Govt 
has declared 1867 procurement centres and 1824 rice mills as Mandi Yards and as per 
their linking plan.....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250065501457387521?s=19   
https://twitter.com/CMOPb/status/1250064577745883142?s=19  

10 Chief Minister @capt_amarinder singh gives more teeth to Punjab’s battle against 
#Covid_19, announces PPE kits for @PunjabPoliceInd too. Says no pay cuts for govt 
employees. Panel working on staggered relaxations but curfew enforcement to continue 
strictly till then in all areas. 
 https://t.co/AxQAUAYrAU  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250090139117748225?s=19  

11 More than 26,000 new drug addicts have joined Chief Minister @capt_amarinder Singh 
led Punjab Government-run Drug De-Addiction Program during the curfew.........(1/2) 
#Covid19 #Curfew #PunjabFightsCorona  
https://t.co/eyv00MWuyP 
https://twitter.com/CMOPb/status/1250093273370095616?s=19  

12 RT Had very fruitful & positive meeting with leaders of political parties today. Shared our 
preparedness to fight against #Covid19 as well as arrangements on ensuing Wheat 
Procurement. Happy to note that they’ve assured their full support. Punjab will fight 
#Covid19 together!  
https://t.co/7DfdsXlgMJ  

13 On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Punjab Government constitutes 
20-member task force to address public policy challenges amid #COVID__19  
#PunjabFightsCorona  
Read in detail at: https://t.co/McPZDMC2yZ 
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https://twitter.com/CMOPb/status/1250061699039875074?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250062759204720642?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250065501457387521?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1250064577745883142?s=19
https://t.co/AxQAUAYrAU
https://twitter.com/CMOPb/status/1250090139117748225?s=19
https://t.co/eyv00MWuyP
https://twitter.com/CMOPb/status/1250093273370095616?s=19
https://t.co/7DfdsXlgMJ
https://t.co/McPZDMC2yZ


https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250298269655166977?s=19  

14 Taking its battle against #COVID19 to the next level, Chief Minister @capt_amarinder 
Singh led @PunjabGovtIndia has launched Rapid Testing facility from two districts of the 
state, with the aim of eventually covering all the 17 hotspots in a phase manner......(1/2) 
https://twitter.com/CMOPb/status/1250063760661925890?s=19  

15 Amid #COVID_19 Crisis, Punjab Government has started safe and smooth 
#WheatProcurement around the state. Every possible measure is being taken to  check 
the spread of #CoronaVirus besides ensuring the uninterrupted #WheatProcurement  
6 tweets are added in thread 
https://t.co/B8mzv9ZLn6  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਖ਼ਹਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ) 

ਰਾਜ ਖ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਖ਼ਮਊਖ਼ਨਟੀ ਰਸੋਈਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 

ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਿਿਹਾਰਕ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਖ਼ਿਚ 

ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਖ਼ਮਕਾ ਖ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

More than 400 Self Help Groups (SHGs) formed of urban poor women by the 

Local Bodies Department has been active in the state since the spread of 

Coronavirus which are playing an instrumental role in providing a healing touch to 

the public by operating their community kitchens, preparing food, making 

medically viable masks and gloves. #Covid19 #Curfew #PunjabFights 
https://www.instagram.com/p/B-9xpg0pGVw/?igshid=1hgy1htuqctxu  
https://www.instagram.com/p/B-_PLP5h2Ls/?igshid=1o0haydsevpsv  

2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਤਖ਼ਹਤ ਕਰਖ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਖ਼ਗਣਤੀ ਖ਼ਿਚ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜ੍ਤ ਸ਼ਾਖ਼ਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਤਖ਼ਹਤ ਖ਼ਸਹਤ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਖ਼ਜਲੇ ਖ਼ਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। 
More than 26,000 new drug addicts have joined the Chief Minister Captain Amarinder 
Singh led Government of Punjab-run Drug De-Addiction Program during the curfew. 
Under this de-addiction program, the health department is constantly supplying the 
medicines in all districts to ensure the treatment of patients so that these services do not 
affect at any level across the state. 
 
https://www.instagram.com/p/B-_OwFuJH8M/?igshid=qac3aoq4njca  
https://www.instagram.com/p/B-_PNpiB1Em/?igshid=7x2spzogj41k  

3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਤੋਂ ਰੈਖ਼ਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ 

ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਾਅਿਾਰ 17 ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਇਲਾਖ਼ਕਆਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਟਸੈਖ਼ਟੰਗ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 1000 ਰੈਖ਼ਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤ ੇਜਲੰਿਰ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 500-500 ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ 

ਖ਼ਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। 

Taking its battle against #COVID19 to the next level, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government has launched Rapid Testing facility from 

two districts of the state, with the aim of eventually covering all the 17 hotspots in 

a phase manner. The state government had received 1000 Rapid Testing Kits for 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1250298269655166977?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1250063760661925890?s=19
https://t.co/B8mzv9ZLn6
https://www.instagram.com/p/B-9xpg0pGVw/?igshid=1hgy1htuqctxu
https://www.instagram.com/p/B-_PLP5h2Ls/?igshid=1o0haydsevpsv
https://www.instagram.com/p/B-_OwFuJH8M/?igshid=qac3aoq4njca
https://www.instagram.com/p/B-_PNpiB1Em/?igshid=7x2spzogj41k


#COVID19 testing from the ICMR. The two districts of SAS Nagar (Mohali) and 

Jalandhar have been given 500 kits each to start the testing process. 
#Covid19 #Curfew #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B-_Oz_apSjA/?igshid=19a2dshumdnmx  
https://www.instagram.com/p/B-_PP9bBYZV/?igshid=1pul9rmsazkzw  

4 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਜੰਗ ਖ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਖ਼ਦਆਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਸਿੈਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਖ਼ਸਿਲ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਖ਼ਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ 

ਕਰਖ਼ਦਆਾਂ ਸਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਿਰਮਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ ਅਤ ੇਉਦਯੋਖ਼ਗਕ ਖ਼ਸਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਦੱਖ਼ਸਆ ਖ਼ਕ 

ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖ਼ਕ 

#ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਖ਼ਥਤੀ ਖ਼ਿੱਚ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

To contribute their bit in the war against #Coronavirus, the students of ITIs have 

voluntarily offered their services to stitch masks free of cost for the civil and police 

administration and even for the Panchayats. Disclosing this here today Mr. Anurag 

Verma Principal Secretary Technical Education and Industrial Training, Punjab 

said that the technical education Minister Mr. Charanjit Singh Channi has 

appealed to the staff and students of the department to contribute as much as the 

department can contribute in the war against #CoronaVirus. On his appeal the 

staff and students of ITIs have offered this service. 
https://www.instagram.com/p/B-_O418pBBP/?igshid=flylu02r06rb  

5  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖ਼ਿੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਇਸ 

ਸਬੰਿੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਹਤ ਸੁਰੱਖ਼ਖਆ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1867 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 1824 ਰਾਈਸ ਖ਼ਮਲਾਾਂ ਨੂ ੰਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਖ਼ਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, 

ਖ਼ਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਖ਼ਲਖ਼ਕੰਗ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚਕਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਾਂ 

ਖ਼ਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਫੱੁਟ ਬਾਈ 30 ਫੱੁਟ ਦੇ ਬੋਕਸ ਦੇ ਖ਼ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਜਨਹਾਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਹੀ 

ਕਣਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਿੇਗੀਅਤ ੇਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾ ਸਿੇਰੇ 10.00 ਿਜ ੇਤੋਂ 

6.00 ਿਜ ੇਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। 

The procurement of wheat would begin in Punjab from 15th April, 2020. All the 

necessary arrangements have been made. Chief Minister Captain Amarinder 

Singh led Government of Punjab has declared 1867 procurement centres and 

1824 rice mills as Mandi Yards and as per their linking plan, the allotment has 

been done between the agencies. Apart from this, the social distancing norms 

would be enforced in the mandis, in accordance with which box signs of 30 ft x 30 

ft have been marked at 2 metres distance. The wheat would be unloaded in this 

area only and further, the bidding time for wheat has been fixed between 10 am to 

6 pm. 
https://www.instagram.com/p/B-_O86SpSmY/?igshid=1c6iw3is8l31l  
https://www.instagram.com/p/B-_PSaEhAEP/?igshid=1k8lycy7zuch7  

6  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੇ ਖ਼ਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਖ਼ਜਠੱਣ ਲਈ 

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਮਆਨੇ ਖ਼ਮਆਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ 

ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿਚ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਾਅਿਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟ 

ਦੇਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਖ਼ਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਖ਼ਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਾਂ 

ਖ਼ਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ( ਭਾਿ 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ )। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ 

ਮਾਹਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿੀ ਖ਼ਕਹਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। 

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

of Punjab has constituted a 20-member ‘Task Force’ to suggest short & medium 

https://www.instagram.com/p/B-_Oz_apSjA/?igshid=19a2dshumdnmx
https://www.instagram.com/p/B-_PP9bBYZV/?igshid=1pul9rmsazkzw
https://www.instagram.com/p/B-_O418pBBP/?igshid=flylu02r06rb
https://www.instagram.com/p/B-_O86SpSmY/?igshid=1c6iw3is8l31l
https://www.instagram.com/p/B-_PSaEhAEP/?igshid=1k8lycy7zuch7


term measures to address the Public Policy challenges to deal with #COVID19 

epidemic including easing out of restrictions imposed during the lockdown in a 

phased manner. The task force has been mandated to submit its 

recommendations to the state Government within the 10-days of issue of this 

notification i.e. latest by April 24, 2020. The task force has also been asked to 

take inputs and data from experts and institutions as required. 
https://www.instagram.com/p/B-_RjKxJyZ7/?igshid=1qeei878q6t2t  
https://www.instagram.com/p/B-_RhQchHad/?igshid=kj5r619uqjil  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 "ਕੱਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ 

ਖ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਕਸਾਨ 

ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਾਖ਼ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਖ਼ਕਉੰਖ਼ਕ ਇਹ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ 

ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"Sharing video footage of how Mandis across Punjab have been prepared for 

wheat procurement starting tomorrow. Appeal to all farmers & others visiting 

Mandis to wear masks compulsorily, observe social distancing & to wash your 

hands frequently for which necessary arrangements have been made", Captain 

Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
https://youtu.be/FMly-s5HHZM  

2 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 

|| April 14, 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/l7jDnLNNMzo  

3 "ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖ਼ਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮੀਖ਼ਟੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਹੋਈ ਖ਼ਕ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਹਯੋਗ ਖ਼ਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ‘ਤੇ 

ਖ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਾਂਗੇ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 

"Had very fruitful & positive meeting with leaders of political parties today. Shared 

our preparedness & strategy to fight against #Covid19 as well as arrangements on 

ensuing Wheat Procurement. Happy to note that they’ve all assured the Govt of 

their full support. Punjab will fight #Covid19 together", Captain Amarinder Singh, 

Punjab Chief Minister. 
https://youtu.be/imhfsPMwo_c  
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1 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੀ ਰੈਵਪਡ ਟੈਸਵਟੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤ ੇਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/testing-2/  
Punjab Government starts rapid testing for COVID-19 from Mohali & Jalandhar 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/test/ 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਵਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੱਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pp-2/  
Punjab Govt to give PPE kits to police also, announces Capt Amarinder, says relief work 
being done by cops their own initiative 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/ppp/ 

3 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਵੱਚ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਰਵਿਊ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/  
Punjab to stay under curfew till May 3 in view of extension of National Lockdown, CM 
tells all-party meet 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pun/  

4 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਿੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/tf/  
On CM’s directives, Punjab Government constitutes 20-member task force to address 
public policy challenges amid COVID-19 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/on/ 
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1 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ-ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 

3 ਵਤੰਨਾਂ ਵਵਚ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162916511841027?__tn__=-R 

2 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਵਰਹਾ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162911041841574?__tn__=-R 

3 ਕਵਰਆਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਹੁਣ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910815174930?__tn__=-R 

4 ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ 
ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਨਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910581841620?__tn__=-R 

5 ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਅ ਹੁਣ ਇਕ ਿੋਨ ਕੋਲ ਉਤੇ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਵਕਸਾਨ ਵਬਨਾਂ ਵਿਜਕ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910101841668?__tn__=-R 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/testing-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/test/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pp-2/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/ppp/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/pun/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/tf/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/on/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162916511841027?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162911041841574?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910815174930?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910581841620?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162910101841668?__tn__=-R


6 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਵਚ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ-ਸੋਨੀ 
ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਧਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162909308508414?__tn__=-R 

7 #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਕਖ਼ਲੱਕ 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. Please share this information with all. 
Details at: https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/13/advs/ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162884905177521?__tn__=-R 

8 ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਖ਼ਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਾਂ। (Video) 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162883998510945?__tn__=-R 

9 ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਬਨਾਉਣ ਲਈ cova Punjab app ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162922458507099?__tn__=-R 

10 ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖ਼ਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮੀਖ਼ਟੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 

ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਹੋਈ ਖ਼ਕ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਹਯੋਗ ਖ਼ਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ‘ਤੇ 

ਖ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਾਂਗੇ। (Video) 
... 
Had very fruitful & positive meeting with leaders of political parties today. Shared our 
preparedness & strategy to fight against #Covid19 as well as arrangements on ensuing 
Wheat Procurement. Happy to note that they’ve all assured the Govt of their full support. 
Punjab will fight #Covid19 together! 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162974331835245?__tn__=-R 

11 ਡੀ ਜਖ਼ਤੰਦਰ ਪੀ•ਪੀ•ਐੱਸ,ਏ•ਸੀ•ਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਾਾਂਚ ਅੰਖ਼ਮਰਤਸਰ ਜੋ ਖ਼ਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ਡਊਟੀ ਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਤਾਾਂ ਇਨਹਾਾਂ ਨੂੰ 

ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਖ਼ਕ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਕ ਮੈਡੀਖ਼ਸਟੀ ਹੋਸਪੀਟਲ ਮਾਲ ਰੋਡ ਅੰਖ਼ਮਰਤਸਰ ਖ਼ਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ, 

ਖ਼ਜਸ ਨੂੰ ਿੂਨ ਦੀ ਸਿਤ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਨਹਾਾਂ ਨੇ ਖ਼ਬਨਾਾਂ ਖ਼ਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਸਪੀਟਲ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ 

ਦੀ ਸੇਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਿਾ ਹੈ ਖ਼ਜਸ ਦੀ ਖ਼ਮਸਾਲ ਅੱਜ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ । 

ਸਾਨੂੰ  ਸਭ ਨੂੰ  ਅਵਜਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਿਸਰਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/162985948500750?__tn__=-R 

12 Rate of Vegetables (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/163119495154062/?ty
pe=3&theater 
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https://www.facebook.com/dproasr/posts/162909308508414?__tn__=-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.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__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.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__tn__=%2ANKH-R
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/13/adv/?fbclid=IwAR24450cczfoUdIoBIuqOpONLQvyEw38FlZPvIK7SI_N0BQ_IiJxgGjn7Ts
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbNLx4Vijqdf2oGeXTe2nyM_YDsVrMGbPjgwARMmnDpTxsg7tWyJwzqMol8sOEb26Rl700g0sSJe7LH0kCOIwUz1wlvcURsP8cQedK7vIBv12PsHsETWAIvXpWrEp0b1P1gcjgDMJNKKL1pjbLPeQmqTP5W-PUwLg2P0NCEHCm0IFdgimMcxr-fH80WADMI6ZZET9-Hxnj8Nj_bn644H_YOeqNAYn7hW45dPZzO5eY1GbinAvJcQ5Vxb5BTmY61i0EWh12IiY-1jOG34gr3iNbRsPhb8ueUPH5O7iV-eQ0hiLy8WHXuSkmfEzASqv7EUCvVV6s4-g0JKOzr84OGgPn4Te7DkV3Z4JtuW0riarlx2QmBxg6RymoYCiFfL_J1VyhKG6ULn7-LXC_KZKs4DUGBW9cC97C_c6aoWGPmNlH4vOiRFgC9CyPgsp-ab3-_LVHbYcrEjCZfjTnFsn11ldp0JE59fdU-PAZuswMpxSV5Wnq0kCy8z8&__tn__=%2ANKH-R
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/13/advs/?fbclid=IwAR1AWRgWGkwKyDRqvmqqMcsILOrcqn8poqR2zRDXnb0U7ywSelyUQFoJkMk
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162884905177521?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162883998510945?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162922458507099?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFYGu6TXDiSmSwNsaPqiQgDgSzNuywPRrdvgQydqdrFx5-L2O-rv1TWooCGB3tXpBS4_HVz5VmlQrIcjXn7pBLF_xxGNQPTtE4pOta9y5bBIm3CopVqVNx4MwI2-gvgpWJqcaRZBrzUd1U7KwP82UYaentcsiOa5-gpEVGm-PYiu0hlYo7TSLGZoF_vPB86j4FnxrJiIVRIJLcT4C18M2PVzqA4wHOSarXw9UyBgNgpXz5KLEQ3gWbYD_nLmLuTtGx1V8ii18Q0RbhhFML0wZHjEXMmHZqD5B5lWIJ934tVlyKb4ucJug0DtY3Dzrk3HiNgu_KhtkQb5iK8SAzefnC8AQE89pTCQwogUhU0f5ryKbinTmavFiMJT3EgXCGnV4dqCt0HOkoIqam8oYc8FjI5rUyWFwShB5lRfTu3-IkcUBYLHVSVeP9bO2wbYM073TMtLT1HfzuIC2RqrFG0Hzbwi4Ha5IPN3zyfqcH2yhTFTLlU5Z7_waOsaVrFqXEw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbFYGu6TXDiSmSwNsaPqiQgDgSzNuywPRrdvgQydqdrFx5-L2O-rv1TWooCGB3tXpBS4_HVz5VmlQrIcjXn7pBLF_xxGNQPTtE4pOta9y5bBIm3CopVqVNx4MwI2-gvgpWJqcaRZBrzUd1U7KwP82UYaentcsiOa5-gpEVGm-PYiu0hlYo7TSLGZoF_vPB86j4FnxrJiIVRIJLcT4C18M2PVzqA4wHOSarXw9UyBgNgpXz5KLEQ3gWbYD_nLmLuTtGx1V8ii18Q0RbhhFML0wZHjEXMmHZqD5B5lWIJ934tVlyKb4ucJug0DtY3Dzrk3HiNgu_KhtkQb5iK8SAzefnC8AQE89pTCQwogUhU0f5ryKbinTmavFiMJT3EgXCGnV4dqCt0HOkoIqam8oYc8FjI5rUyWFwShB5lRfTu3-IkcUBYLHVSVeP9bO2wbYM073TMtLT1HfzuIC2RqrFG0Hzbwi4Ha5IPN3zyfqcH2yhTFTLlU5Z7_waOsaVrFqXEw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162974331835245?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/162985948500750?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/163119495154062/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/163119495154062/?type=3&theater


1 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ-ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 

3 ਵਤੰਨਾਂ ਵਵਚ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250033112400064513 

2 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਵਰਹਾ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250025764998639616 

3 ਕਵਰਆਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਹੁਣ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250025499704737794 

4 ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ 
ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਨਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250026623966928897 

5 ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਅ ਹੁਣ ਇਕ ਿੋਨ ਕੋਲ ਉਤੇ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਵਕਸਾਨ ਵਬਨਾਂ ਵਿਜਕ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250026713637142528 

6 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਵਚ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ-ਸੋਨੀ 
ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਧਾਈ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250023981396021250 

7 Rate of Vegetables(Photo) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250306837909405703 

8 ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਆਮ ਖ਼ਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਾਂ। (Video) 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250305306472509440 

9 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਦੇਖਵਦਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ 
ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250305578414432256 

10 ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਬਨਾਉਣ ਲਈ cova Punjab app ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ(Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250306082322309123 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ-ਸ਼ੱਕੀ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਵਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ ਇਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ 

3 ਵਤੰਨਾਂ ਵਵਚ 12000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਵਚ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 

2 ਵਜਲੇ ਵਵਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਵਰਹਾ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ 

60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰੋਜ਼ ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਵਤਆਰ ਲੰਗਰ 

3 ਕਵਰਆਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਹੁਣ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250033112400064513
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250025764998639616
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250025499704737794
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250026623966928897
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250026713637142528
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250023981396021250
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250306837909405703
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250305306472509440
https://twitter.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?src=hashtag_click
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250305578414432256
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250306082322309123


4 ਸਮਾਰਟ ਵਸਟੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਵਦੱਤਾ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ 
ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵਨਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 

5 ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਅ ਹੁਣ ਇਕ ਿੋਨ ਕੋਲ ਉਤੇ-ਮੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਧਕਾਰੀ 
ਵਕਸਾਨ ਵਬਨਾਂ ਵਿਜਕ ਿੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਖੇਤੀ ਮਾਵਹਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 

6 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਵਚ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ-ਸੋਨੀ 
ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਨਰਮਾਤਾ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਯਾਦ 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਜਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਧਾਈ 

7 ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ ਅੰਵਮਰਤਸਰ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਿਾ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਖ਼ਜਤ 

ਕਰਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਖ਼ਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ-ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ 

ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450603309064030/?d=n 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ਿਆਲ, ਖ਼ਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।  

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450663849057976/?d=n 

3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਵੱਚ ਸੋਧ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450688809055480/?d=n 

4 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1713622582112838/?vh=e&d=n 

5 ਸੰਖ਼ਿਿਾਨ ਖ਼ਨਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਖ਼ਦਹਾੜ੍ੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਖ਼ਸੰਘ ਫੂਲਕਾ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450742639050097/?d=n 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮੁਵਹੰਮ ਵਵੱਚ ਹਰ ਨਾਗਵਰਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ: ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450778162379878/?d=n 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਵਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਸੋਧ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450805709043790/?d=n 

8 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451077972349897/?d=n 

9 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ (ਨਾੜ) ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ/ਸਾੜਨ ’ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ (Press 
Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450603309064030/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450663849057976/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450688809055480/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1713622582112838/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450742639050097/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450778162379878/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/450805709043790/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451077972349897/?d=n


https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451112212346473/?d=n 

10 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਐਪਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ  (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451115422346152/?d=n 

11 ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ੇਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ (Press Note)  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451128705678157/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #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 Informed - Be Safe 
and Healthy, install #COVA APP 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249981535391866880?s=12 

2 Safe and uninterrupted wheat procurement to begin from 15th April. 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250019723082776584?s=12 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ (ਨਾੜ) ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ/ਸਾੜਨ ’ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250282822700388352?s=12 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਐਪਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250285057719169024?s=12 

5 ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ੇਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250293651734810624?s=12 

6 On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Punjab Government constitutes 
20-member task force to address public policy challenges amid #COVID__19 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1250298023457906689?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਕੋਿਾ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਖ਼ਜਤ 

ਕਰਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਖ਼ਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ-ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ 

ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 

2 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ਿਆਲ, ਖ਼ਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।  

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। 

3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਵੱਚ ਸੋਧ 

4 ਸੰਖ਼ਿਿਾਨ ਖ਼ਨਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਖ਼ਦਹਾੜ੍ੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਖ਼ਸੰਘ ਫੂਲਕਾ। 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਮੁਵਹੰਮ ਵਵੱਚ ਹਰ ਨਾਗਵਰਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ: ਵਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451112212346473/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451115422346152/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451128705678157/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1249981535391866880?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250019723082776584?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250282822700388352?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250285057719169024?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250293651734810624?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1250298023457906689?s=12


6 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਵਚ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚ ਸੋਧ(Press Note) 

7 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ (ਨਾੜ) ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ/ਸਾੜਨ ’ਤ ੇਪਾਬੰਦੀ (Press 
Note) 

9 ਵਜ਼ਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਵਚ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਐਪਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ  (Press Note) 

10 ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ੇਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ (Press Note) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ’ਕੋਵਾ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472, 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ 
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663510327525378/?app=fbl 

2 ਧੱੁਪਸੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਵਪੰਡ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਹਦ ਵਲਆ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663511327525278/?app=fbl 

3 ਰਵੀਨੰਦਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ 6000 ਮਾਸਕ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਵਲਸ 
ਨੂੰ  ਵਦੱਤ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 
ਉਪਰਾਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਵਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663514277524983/?app=fbl 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦ ੇਅਵਦਰਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਵਰਹਾ ਜਾਵੇ - ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 
ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ - ਡਾ. ਭੱਲਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663526924190385/?app=fbl 

5 Office of the Distt Magistrate, Gurdaspur order under section 144 CrPC 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663563470853397/?app=fbl 

6 #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://www.facebook.com/100015992495545/posts/663564337519977/?app=fbl 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ #ਕੋਵਵਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਖ਼ਕਸਾਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਏ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ 

ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਬਿੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹਾਾਂ ਉਹ 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਲਹੇ  ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਡੀ 

https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG


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

ਿੀ ਖ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਖ਼ਿਿੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/663565180853226/?app=fbl 

8 Vegitables rate list of Fatehgarh Churian on 15  April 2020..... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664157980793946/?app=fbl 
 

9 Vegitables rate list of Shri Hargobinpur  on 15  April 2020..... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664158454127232/?app=fbl 

10 Vegitables rate list of Qadian  on 15  April 2020..... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664158604127217/?app=fbl 

11 Vegitables rate list of Batala  on 15  April 2020..... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664158774127200/?app=fbl 

12 Vegitables rate list of Kalanour  on 15  April 2020..... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664158960793848/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ’ਕੋਵਾ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472, 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ 
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ 

3 ਧੱੁਪਸੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਵਪੰਡ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਹਦ ਵਲਆ 

4 ਿੁੱਪਸੜ੍ੀ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਖ਼ਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪੰਡ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਖ਼ਹਦ ਖ਼ਲਆ ਹੈ। ਖ਼ਪੰਡ ਦੀ 

ਸਰਪੰਚ ਬਲਖ਼ਜੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਖ਼ਸਆ ਖ਼ਕ ਕਰਖ਼ਫਊ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਖ਼ਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਖ਼ਪੰਡ ਿੁੱਪਸੜ੍ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਹੈ। 

5 ਰਵੀਨੰਦਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ 6000 ਮਾਸਕ ਬਟਾਲਾ ਤ ੇਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਵਲਸ ਨੂੰ  
ਵਦੱਤ ੇ

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ 

ਉਪਰਾਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਵਾ 
 

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ - ਬਾਜਵਾ 

6  
 

ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਵਦਰਸ ਦੁਸਮਣ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਵਰਹਾ ਜਾਵ ੇ- ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਇਆ 

ਜਾਵ ੇ- ਡਾ. ਭੱਲਾ 
 



7 #ਕੋਵਵਡ19  

ਖ਼ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਤੀਏ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਬਿੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮਲੇ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਲਹੇ  ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੰਟਰੋਲ 

ਰੂਮ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। 

8 Office of the Distt Magistrate, Gurdaspur order under section 144 CrPC 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ’ਕੋਵਾ ਐਪ’ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ 

ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 95014-04472, 79737-48170 ਅਤੇ 70099-89791 ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ 
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ 

 

2 ਧੱੁਪਸੜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਪਵਹਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣ ੇਵਪੰਡ ਨੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਹਦ ਵਲਆ 

 

3 ਰਵੀਨੰਦਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਤਆਰ 6000 ਮਾਸਕ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਵਲਸ 
ਨੂੰ  ਵਦੱਤ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵ-ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵਤਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ 
ਉਪਰਾਲਾ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਜਵਾ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦ ੇਅਵਦਰਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਵਰਹਾ ਜਾਵੇ - ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ.ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ 
ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ - ਡਾ. ਭੱਲਾ 
 

5 Office of the Distt Magistrate, Gurdaspur order under section 144 CrPC 
 

6 #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 
 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ #ਕੋਵਵਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ ਹੈ। ਖ਼ਕਸਾਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਏ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ 

ਮਸਲੇ ਲਈ ਸਬਿੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤ ੇਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹਾਾਂ ਉਹ 

ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ  ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਲਹੇ  ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਡੀ 

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

ਿੀ ਖ਼ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਖ਼ਿਿੀ 

8 Vegitables rate list of Fatehgarh Churian on 15  April 2020..... 

9 Vegitables rate list of Qadian  on 15  April 2020..... 

10 
 

Vegitables rate list of Batala  on 15  April 2020..... 
 

https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/cova?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 
 
11 

Vegitables rate list of Kalanour  on 15  April 2020..... 
 

12 Vegitables rate list of Shri Hargobinpur  on 15  April 2020..... 
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਖ਼ਨਿਾਸਨ ਨੇ ਅੱ ਾਂਂਜ ਡਾ: ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 129ਿੇਂ ਜਨਮ ਖ਼ਦਨ ਮੌਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

ਪਰਖ਼ਤਮਾ ਤੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262728554021216/ 

2 Creative : Mask is better than Ventilator Home is better than ICU Prevention is better 
than Cure 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262730990687639/ 

3 ਕਰੇਇਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਖਆਲ, ਵਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262765120684226/ 

4 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਵਵਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਨਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ                                                                     
ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਵਵੱਚ 140 ਡਾਕ ਕਰਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ                                                            
25 ਸਬ ਆਵ਼ਿਸਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262846210676117/ 

5 ਸਪੋਰਟਖ਼ਕੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖ਼ਲਮ: ਦੇ ਯੁਖ਼ਨਟ ਸਪੋਰਟਖ਼ਗੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀਦਾ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਹਜਾਰ ਮਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਖ਼ਡਪਟੀ 

ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਖ਼ਨਿਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ।  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262863730674365/ 

6 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਖ਼ਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1713622608779502/ 

7 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣ ੋਕੀ ਵਕਹਾ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262876890673049/ 

8 ਕੋਵਵਡ ਬੁਲੇਵਟਨ 

ਕੱੁਲ ਨਮੂਨੇ ਲਏ-107 

ਵਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨੈਗੇਵਟਵ-103 

ਵਰਪੋਟ ਪੈਂਵਡਗ-4 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262898327337572/ 

9 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਸਲ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262949873999084/ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262728554021216/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262730990687639/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262765120684226/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262846210676117/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262863730674365/
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/1713622608779502/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262876890673049/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262898327337572/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2262949873999084/


10 ਕਰੇਇਟਵ : ਬਵਠੰਡਾ ਕੱੁਲ ਨਮਨੇੂ 107, ਨੈਗੇਵਟਵ 107 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263000757327329/ 

11 ਕਰੇਇਟਵ : ਆਪਣ ੇਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ, ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263338957293509/ 

12 ਿੀਰਭਾਨ, ਪਰਿਾਨ ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ 

ਕਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ--ਖ਼ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ, ਬਾਦਲ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263387660621972/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Creative : Mask is better than Ventilator Home is better than ICU Prevention is better 
than Cure 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250001896393199617?s=20  

2 ਕਰੇਇਟਵ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਖਆਲ, ਵਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250001961799184385?s=20  

3 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣ ੋਕੀ ਵਕਹਾ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250053293293928449?s=20  

4 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿਸਲ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250092958809862144?s=20  

5 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250269482959790082?s=20  

6 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਵਵਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਨਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਵਵੱਚ 140 ਡਾਕ ਕਰਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਰ-ਟ-ੂਡੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
25 ਸਬ ਆਵ਼ਿਸਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250269844861095936?s=20  

7 ਕੋਵਵਡ ਬੁਲੇਵਟਨ ਕੱੁਲ ਨਮੂਨੇ ਲਏ-107 ਵਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ ਨੈਗੇਵਟਵ-103 ਵਰਪੋਟ ਪੈਂਵਡਗ-4 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250269979854794752?s=20  

8 ਕਰੇਇਟਵ : ਆਪਣ ੇਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ, ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250270105159622656?s=20 

9 ਕਰੇਇਟਵ : ਬਵਠੰਡਾ ਕੱੁਲ ਨਮਨੇੂ 107, ਨੈਗੇਵਟਵ 107 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250278927035056131?s=20  

10 ਸਪੋਰਟਖ਼ਕੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖ਼ਲਮ: ਦੇ ਯੁਖ਼ਨਟ ਸਪੋਰਟਖ਼ਗੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀਦਾ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਹਜਾਰ ਮਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਲੇ ਦੇ ਖ਼ਡਪਟੀ 

ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਖ਼ਨਿਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250280022650191878?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263000757327329/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263338957293509/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263387660621972/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250001896393199617?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250001961799184385?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250053293293928449?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250092958809862144?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/1250269482959790082?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250269844861095936?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250269979854794752?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250270105159622656?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250278927035056131?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250280022650191878?s=20


11 ਿੀਰਭਾਨ, ਪਰਿਾਨ ਐਮ.ਸੀ.ਬੀ. ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ 

ਕਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ--ਖ਼ਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ, ਬਾਦਲ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250325863695966208?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 
https://www.facebook.com/121335864591610/posts/3050490948342739/?sfnsn=wiwsp
mo&extid=odvDZkMUpnPAm5EQ&d=n&vh=e  

2 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇੁਹਾ 
https://youtu.be/YpMHZ1ogLso  

3 ਕੋਵਵਡ ਬੁਲੇਵਟਨ 14 ਅਪਰੈਲ 2020 6:35 ਸ਼ਾਮ 

ਕੱੁਲ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ-107   ਵਰਪੋਟ ਪਰਾਪਤ-103 

ਨੈਗੇਵਟਵ-103  ਵਰਪੋਟ ਪੈਂਵਡਗ-4 

 
YOUTUBE  
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਸਨੇੁਹਾ 
https://youtu.be/YpMHZ1ogLso  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਵਾਂਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਮਾਤ 

#CoronaVirus #CoronaCases #Patient #NegativeReport 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020112615294 

2 ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਵਹੰਦ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

 

100 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 350 ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਦੱਤ ੇ

 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602489853812235&id=219602195434338 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤ ੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾ਼ਿ ਸ਼ਿਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250325863695966208?s=20
https://www.facebook.com/121335864591610/posts/3050490948342739/?sfnsn=wiwspmo&extid=odvDZkMUpnPAm5EQ&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/121335864591610/posts/3050490948342739/?sfnsn=wiwspmo&extid=odvDZkMUpnPAm5EQ&d=n&vh=e
https://youtu.be/YpMHZ1ogLso
https://youtu.be/YpMHZ1ogLso
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronacases?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronacases?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/patient?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/patient?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/negativereport?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/negativereport?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCobjIRIFpxSAcd1cVyxgQ5IZewyGFTPoZieisfnnRF8sg6HnO6WsjxfBwqboArV5rGDlN8OeI93CuxSLKK1Tf8JSSK5iBsE5w0GigSCTly-jrLOFFCTQQMpn283QwVICtqMoL9nLGegbQspo1xz-nn0qMkwcxQlOXcCnfyCTwvc-SkhuRTOKgo4GX8fr-pDLk1va1U-3qZMS0YsyOI-HIFoD9i_DCws0IjJGF9-oWBrEAzQJWMusYJbhSJvKhkIMwQ9aisEOt4x4fQrWdZD9gxG2BkAOHvxR_IReoLN3Dx4Jqwlrfj007aCQ2snhElVHyTdpTMLpMTZlimE3l-FTJkqJ1cPz4qIg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020112615294
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602489853812235&id=219602195434338


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602489763812244&id=2196021954343 
38 
 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਊਟੀਆਂ 
ਲਾਈਆਂ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ, ਡੀ.ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ 

 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=509458543067895&id=100020112615294&set=a.23
5881427092276&source=57 

5 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਵਖੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਿੁੱ ਲ ਵਰਹਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ  
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602487127145841&id=219602195434338 

6 ਨਵਾਂਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਦੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਮਾਤ 

#CoronaVirus #CoronaCases #Patient #NegativeReport 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602482283812992&id=219602195434338  

7 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦ ੇਇਕਲੌਤੇ #ਕੋਵਵਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਪਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 

ਖ਼ਿਖੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਓ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601839107210643&id=219602195434338 
 

8 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, 

ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622612112835&id=219602195434338  

9 #ਕੋਿਾ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਖ਼ਜਤ ਕਰਾਰ 

ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਖ਼ਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ-ੋਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਸਹਤਮਦੰ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ ਐਪ ਹੁਣੇ 

ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕਰੋ।...https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602473927147161&id=21960219543433
8  

10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ਿਆਲ, ਖ਼ਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਿਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁਰੂ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602474437147110&id=219602195434338  

11 "ਕੱਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ ਖ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ 

ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਕਸਾਨ ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ 

ਸਾਖ਼ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਖ਼ਕਉੰਖ਼ਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ 

ਹੈ, ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602474797147074&id=219602195434338  

12  ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਖ਼ਹਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ) ਰਾਜ 

ਖ਼ਿਚ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਖ਼ਮਊਖ਼ਨਟੀ ਰਸੋਈਆਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਾਂ 

ਲਈ ਭੋਜਨ ਖ਼ਤਆਰ ਕਰਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਿਿਹਾਰਕ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਖ਼ਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602489763812244&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602489763812244&id=219602195434338
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=509458543067895&id=100020112615294&set=a.235881427092276&source=57
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=509458543067895&id=100020112615294&set=a.235881427092276&source=57
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602487127145841&id=219602195434338
https://m.facebook.com/hashtag/coronavirus?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/coronacases?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/coronacases?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/patient?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/patient?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/negativereport?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/negativereport?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602482283812992&id=219602195434338
https://m.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?refid=52&__tn__=%2AsH-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=601839107210643&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622612112835&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602473927147161&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602473927147161&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602474437147110&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602474797147074&id=219602195434338


ਭੂਖ਼ਮਕਾ ਖ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602475057147048&id=219602195434338  

13  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਖ਼ਹਤ 

ਕਰਖ਼ਫਊ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਖ਼ਗਣਤੀ ਖ਼ਿਚ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜ੍ਤ ਸ਼ਾਖ਼ਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤਖ਼ਹਤ ਖ਼ਸਹਤ 

ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਖ਼ਜਲੇ ਖ਼ਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ 

ਇਲਾਜ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602475310480356&id=219602195434338  

14  "ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖ਼ਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮੀਖ਼ਟੰਗ 

ਕੀਤੀ। ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਚਾਰ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖ਼ਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ 

ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਹਯੋਗ ਖ਼ਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ‘ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਾਂਗੇ", 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ੋ -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https://m.facebook.com/story.php?st
ory_fbid=602476340480253&id=219602195434338  

15 "ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਾਂ ਖ਼ਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਖ਼ਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਕਰਾਤਮਕ ਮੀਖ਼ਟੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਖ਼ਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ 

ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸਬੰਿੀ ਖ਼ਿਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖ਼ਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਨੇ 

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਹਯੋਗ ਖ਼ਦੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ‘ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਾਂਗੇ", ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ।ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ੋ -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https://m.facebook.com/story.php?st
ory_fbid=602476340480253&id=219602195434338  

16  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਤੋਂ ਰੈਖ਼ਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਸਹੂਲਤ 

ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਾਅਿਾਰ 17 ਪਰਭਾਖ਼ਿਤ ਇਲਾਖ਼ਕਆਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 

#ਕੋਖ਼ਿਡ19 ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 1000 ਰਖ਼ੈਪਡ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 

(ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਜਲੰਿਰ ਦੋ ਖ਼ਜ਼ਖ਼ਲਹਆਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਖ਼ਟੰਗ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 500-500 ਖ਼ਕੱਟਾਾਂ ਖ਼ਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ( 

ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ੋ -> https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/testing-2/ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476610480226&id=219602195434338  

17 #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਖ਼ਿਰੁੱਿ ਜੰਗ ਖ਼ਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਖ਼ਦਆਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਸਿੈਇੱਛਾ ਨਾਲ 

ਖ਼ਸਿਲ ਅਤ ੇਪੁਖ਼ਲਸ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਖ਼ਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਖ਼ਦਆਾਂ ਸਰੀ 

ਅਨੁਰਾਗ ਿਰਮਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ ਅਤ ੇਉਦਯੋਖ਼ਗਕ ਖ਼ਸਖਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਦੱਖ਼ਸਆ ਖ਼ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਸੱਖ਼ਖਆ 

ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖ਼ਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖ਼ਕ #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 

ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਖ਼ਥਤੀ ਖ਼ਿੱਚ ਖ਼ਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇ। ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇ

ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਖ਼ਿਖ਼ਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਿਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602477180480169&id=219602195434338  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 On Chief Minister 
@capt_amarinder 
Singh's directives, Punjab Government constitutes 20-member task force to address 
public policy challenges amid #COVID__19 #PunjabFightsCorona Read in detail at: 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602475057147048&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602475310480356&id=219602195434338
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476340480253&id=219602195434338
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476340480253&id=219602195434338
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476340480253&id=219602195434338
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476340480253&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602476610480226&id=219602195434338
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=602477180480169&id=219602195434338
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/COVID__19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID__19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689


2 #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 Informed - Be Safe 
and Healthy, install #COVA APP #PunjabFightsCorona 
 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249978540730101764 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਵਡਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ, ਡੀ.ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ 
ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ 

 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250278646268362752 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾ਼ਿ ਸ਼ਿਾਈ ਰੱਖਣ 
ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟ ੂਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250278492408672257 
 

5 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਵਖੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਿੁੱ ਲ ਵਰਹਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 
ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250277895081046020 
 

6 ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਵਹੰਦ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 100 
ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 350 ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਦੱਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 
ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250277631037034502 
 

7 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://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680 
 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਵਹੰਦ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਿੰਡ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 

100 ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ 350 ਮਾਸਕ ਵੀ ਵਦੱਤ ੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਵਰੱੁਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਵੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਹਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ 
 

2 ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਵਖੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਿੁੱ ਲ ਵਰਹਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ  
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ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤ 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾ਼ਿ ਸ਼ਿਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਕੂੜੇ ਦੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਵਡਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ 

 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਿਸਰ, ਡੀ.ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ 

 

5 ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਵਵੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ: ਗੇਜਾ ਰਾਮ 

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇ

ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ  129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮਨੈ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਿੁੱ ਲ ਭਟੇ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਾਈ ਮੁਵਹੰਮ ਵਵੱਚ ਵੱਧ ਚੜਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

 

6 Video Share  

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਖ਼ਟਆਲਾ ਖ਼ਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਪਖ਼ਹਲਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਖ਼ਟਿ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ  ਖ਼ਸਹਤਯਾਬ 

ਹੋਕੇ ਅੱਜ ਰਾਖ਼ਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖ਼ਮਤ, ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ 

ਨਗਰ ਖ਼ਨਗਮ ਸਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤ ੇਿਿੀਕ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ ਨੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੰੁਚਕੇ ਿਿਾਈ ਖ਼ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ  ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀਆਂ ਭੇਂਟ 

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੱਤਾ- ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534237563505882/?d=n 

2 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜਨਸਾ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਵਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ-ਡੀ.ਸੀ. 
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੋਲ ਿਰੀ ਨੰ: 18001804200 ਜਾਂ 14488 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਸੰਪਰਕ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534244386838533/?d=n 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534237563505882/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534244386838533/?d=n


ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਠੱਲਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਸਵਹਯੋਗ ਦਣੇ ਲੋਕ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534241220172183/?d=n 

4 •ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ,  
ਮੂੰਹ ਢੱਕੀਏ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। 

•ਹਰ ਖ਼ਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ । 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535054250090880/?d=n 

5 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ  ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534355923494046/?d=n 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ । ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਖ਼ਜਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2534999453429693/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ  ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀਆਂ ਭੇਂਟ 

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੱਤਾ- ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249970440304332802?s=20 

2 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜਨਸਾ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਵਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ-ਡੀ.ਸੀ. 
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੋਲ ਿਰੀ ਨੰ: 18001804200 ਜਾਂ 14488 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ ਸੰਪਰਕ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249994336667762688?s=20 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਠੱਲਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਸਵਹਯੋਗ ਦਣੇ ਲੋਕ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1249994783960915968?s=20 

4 •ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ,  
ਮੂੰਹ ਢੱਕੀਏ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। 

•ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250315883638968320?s=19 

5 ਸ਼ੇਅਰ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250079304379056129?s=19 

6 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ  ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250078386153644034?s=19 

 
WhatsApp 
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S.N. TEXT 

1 ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ  ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਜ਼ਲੀਆਂ ਭੇਂਟ 

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ  ਸੰਵਵਧਾਨ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੱਤਾ- ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ 

2 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜਨਸਾ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆਵਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 
ਸਥਾਪਤ-ਡੀ.ਸੀ. 
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੋਲ ਿਰੀ ਨੰ: 18001804200 ਜਾਂ 14488 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਸੰਪਰਕ  

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਵੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਵਹੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਠੱਲਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੂਰਨ ਸਵਹਯੋਗ ਦਣੇ ਲੋਕ 

4 •ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖਆਲ,  
ਮੂੰਹ ਢੱਕੀਏ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। 

•ਹਰ ਵਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ  

5 ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ  ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਵਨੰਗ 

ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ । ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਿੱਲੋਂ  ਫਰੀਦਕੋਟ ਖ਼ਜਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਿਾਾਂ ਦੀ ਝਲਕ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਖ਼ਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਰਾਜਾ ਖ਼ਸਨੇਮਾ ਰੋਡ, ਆਖ਼ਰਆ ਸਮਾਜ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਖ਼ਕਆ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586726728321899/  

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਼ਿਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹਾਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਹੱੁਲਾ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586725361655369/  

3 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ- ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585993435061895/  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586726728321899/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586725361655369/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2585993435061895/


1 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਖ਼ਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਰਾਜਾ ਖ਼ਸਨੇਮਾ ਰੋਡ, ਆਖ਼ਰਆ ਸਮਾਜ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਖ਼ਕਆ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖ਼ਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250302117811589122?s=19  

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਼ਿਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹਾਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਹੱੁਲਾ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250301644840943618?s=19  

3 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ- ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250053458515935238?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਖ਼ਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿੱਲੋਂ  ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ, ਅਬੋਹਰ ਰੋਡ, ਰਾਜਾ ਖ਼ਸਨੇਮਾ ਰੋਡ, ਆਖ਼ਰਆ ਸਮਾਜ 

ਰੋਡ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖ਼ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਖ਼ਕਆ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ੍ਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖ਼ਰਹਾ ਹੈ। 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਤਵਹਤ ਼ਿਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਿਊ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਿਾਵਜਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹਾਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਹੱੁਲਾ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ 

3 ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ- ਰਵਮੰਦਰ ਆਵਲਾ  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ਼ਿਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ 
( ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124727855839204&id=100049059699993 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -  ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124728422505814&id=100049059699993 

3   

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਵਖ ਿਸਲ ਵਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ੇਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ੋਘਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ (ਿੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124823169163006&id=100049059699993 

4 15  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਼ਿਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਿੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125131162465540&id=100049059699993 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250302117811589122?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250301644840943618?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250053458515935238?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124728422505814&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124823169163006&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124823169163006&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124823169163006&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125131162465540&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125131162465540&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125131162465540&id=100049059699993


5 ਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਵਸੰਘ, ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ, ਵਿਰੋਜਪੁਰ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ  
ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਿਰੂਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ  ਦ ੋਵਹੱਸੀਆਂ ਵਵਚ ਵੰਡੀਆ ਵਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਵਹਤ  ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ  ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤਕ ਚਲੇਗੀ।  ਿਰੂਟ ਮੰਡੀ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ 

ਤੋਂ 11.00 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗੇਗੀ ।  (ਿੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124858705826119&id=100049059699993 

6 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ (ਿੋਟੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124866969158626&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ਼ਿਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਐਨ-95 ਮਾਸਕ 
ਵੰਡੇ ( ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028480768741378?s=19 

2   

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ-  ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ( 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028657554440192?s=19 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਵਖ ਿਸਲ ਵਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ੇਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘਟ ੋਘਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣ (ਿੋਟੋ)  

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250079630599630851?s=19 

4 15  ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਼ਿਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਿੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250301240413544448?s=19 
 

5 ਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਵਸੰਘ, ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ, ਵਿਰੋਜਪੁਰ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਜਪੁਰ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ  
ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਿਰੂਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ  ਦੋ ਵਹੱਸੀਆਂ ਵਵਚ ਵੰਡੀਆ ਵਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਵਹਤ  ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ  ਸਵੇਰੇ 5.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 8.00 ਵਜੇ ਤਕ ਚਲੇਗੀ।  ਿਰੂਟ ਮੰਡੀ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ 

ਤੋਂ 11.00 ਵਜੇ ਤਕ ਲਗੇਗੀ ।  (ਿੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250118150118453248?s=19 
 

6  

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਦਵਸਆ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤ ੋਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ 
(ਿੋਟੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250117977980243971?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124858705826119&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=124866969158626&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028480768741378?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028657554440192?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028657554440192?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250028657554440192?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250079630599630851?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250118150118453248?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250117977980243971?s=19


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

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੈੱਪ ਗਰੱੁਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

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

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਵਡਆ ਵਗਆ। 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦ ੇ਼ਿਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਐਨ-95 ਮਾਸਕ ਵੰਡ ੇ

  

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -  ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

  

7 15 ਅਪਰੈਲ ਼ਿਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 
  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਵਟਵ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406204539605245&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ –ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਸ਼ਿਾਕ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406206612938371&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ 
(containment Zone) ਘੋਵਸ਼ਤ-ਕਰਵਿਊ ਦੋਰਾਨ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਖਤਮ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407190906173275&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਖ਼ਦਆਾਂ ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਨੂੰ ਨਿੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਨਿੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। 

ਪਰਿਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਖ਼ਦਆਾਂ “ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਸਿੱੀ ਖ਼ਬਜਾਈ ਖ਼ਕਿੇਂ ਕਰੀਏ” ਖ਼ਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ਿਚਾਰ 

ਚਰਚਾ । 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407192259506473&set=a.3298642393694
794&type=3&theate 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406204539605245&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406204539605245&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406206612938371&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3406206612938371&set=a.3298642393694794&type=3&theater


5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ  ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ: 
ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੁਹਾਲ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407193949506304&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

6 ਵਧੀਕ ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਲਾਗ ੂ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407195192839513&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407196022839430&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

8 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਪੋਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਵਲਆਂ ਦੇ ਲਏ 

ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407197382839294&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋਰਾ-ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਲਆ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407198769505822&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਵਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285145602416641?s=20 
 

2 ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ –ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਸ਼ਿਾਕ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285708926832642?s=20 

3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ 
(containment Zone) ਘੋਵਸ਼ਤ-ਕਰਵਿਊ ਦੋਰਾਨ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਖਤਮ 

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285938690781187?s=20 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407195192839513&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407195192839513&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407196022839430&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407196022839430&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407197382839294&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407197382839294&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407198769505822&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407198769505822&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407198769505822&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407198769505822&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285145602416641?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285145602416641?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285145602416641?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250285708926832642?s=20


4 ਕੋਵਵਡ-19 ਦ ੇਸੰਕਟ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਵੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਵਦਆਂ “ਿੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ” ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ 
ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ । 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286191758336002?s=20 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ  ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ: 
ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੁਹਾਲ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286339397832710?s=20 
 

6 ਵਧੀਕ ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਲਾਗ ੂ

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286498471018497?s=20 

7 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286626904748033?s=20 

8 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਪੋਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਵਲਆਂ ਦੇ ਲਏ 

ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286763743965184?s=20 
 

9 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋਰਾ-ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਲਆ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286974742618113?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਦੋਰਾ-ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਲਆ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
 

2 ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦ ੇਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਪੋਜ਼ਵਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਾਵਲਆਂ ਦੇ ਲਏ 

ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਣਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੁਵਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਿਾਕ 

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 

4 ਵਧੀਕ ਵਜਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦ ੇਨਾੜ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੁਹਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹੁਕਮ ਲਾਗ ੂ

 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286191758336002?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286339397832710?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286498471018497?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250286763743965184?s=20


5 ਵਜ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ  ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ: 
ਡੀ.ਐਮ.ਓ. ਪੁਹਾਲ 

 

6 ਕੋਵਵਡ-19 ਦ ੇਸੰਕਟ ਦ ੇਚੱਲਵਦਆਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨਵੇਕਲਾ 
ਉਪਰਾਲਾ। 
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਵਦਆਂ “ਿੋਨੇ ਦੀ ਵਸੱਧੀ ਵਬਜਾਈ ਵਕਵੇਂ ਕਰੀਏ” ਵਵਸ਼ੇ ਤੇ 
ਵਵਚਾਰ ਚਰਚਾ । 

7 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਪੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਤੰਨ ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੋਨ 

(containment Zone) ਘੋਵਸ਼ਤ-ਕਰਵਿਊ ਦੋਰਾਨ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਖਤਮ 

8 ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ –ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ 

ਇਸ਼ਿਾਕ 

 

9 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਜ਼ਲੇ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪੋਜ਼ਵਟਵ 

 

10 Rate list of vegetables and fruits. 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 14 April Rate List(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684764252326735/ 

2  #ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਕਖ਼ਲੱਕ ਕਰੋ(ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684876788982148/ 

3 From today.. all labour coming from other districts ( for working in procurement) being 
checked at nakas by health teams ..  
no one will b allowed to enter district without checking by health team(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684925198977307/ 

4  SDM Mrs.Jyoti Bala during Checking in Dasuya and Tanda today(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684948848974942/ 

5  "ਸਾਡੇ ਸੰਖ਼ਿਿਾਨ ਦੇ ਖ਼ਪਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਾਂ ਦੇ ਪੱਿਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 

ਖ਼ਿੱਚ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰੇਖ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਜਨਮਖ਼ਦਨ ਮੌਕੇ ਆਓ 

ਕੱੁਝ ਖ਼ਮੰਟ ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਨਹਾਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਸਖਾਇਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ", ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684952002307960/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684764252326735/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684876788982148/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684925198977307/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684948848974942/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684952002307960/


6 #ਕੋਿਾ ਐਪ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜ੍ਲੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਿਰਖ਼ਜਤ 

ਕਰਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਖ਼ਮਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ-ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਿਾ 

ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/684969515639542/ 

7  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਖ਼ਿਆਲ, ਖ਼ਕਸਾਨ ਰਹੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ।  

ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685025412300619/ 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਹੁਕਮ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685041288965698/ 

9 ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਨਾਵਕਆਂ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਸਹਤ ਚੈਕਅੱਪ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685044142298746/ 

10 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਵਹਮ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685047055631788/ 

11 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ 
ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1713622645446165/ 

12  जिला मैजिस्ट्र ेट ने 15 को दी मैजिसन की दुकानोों को सुबह 6 बिे से सुबह 9 बिे तक खोलने की 

छूट(पे्रस नोट फोटो सजहत) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685127018957125/ 

13 ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ; ਕੋਰੋਨਾ 'ਤ ੇਿਵਤਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685129578956869/ 

14 "ਕੱਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ 

ਖ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਕਸਾਨ 

ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਾਖ਼ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਖ਼ਕਉੰਖ਼ਕ ਇਹ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ 

ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685164812286679/ 

15 ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਖ਼ਸ਼ਆਰਪਰੁ ਿਲੋਂ  ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਿਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਖ਼ਦਿਸ ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਖ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਖ਼ਰਆਤ, 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰੀ ਗੌਰਿ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖ਼ਿਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685247148945112/ 
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1 14 April Rate List(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249880516691660801?s=19 

2 Amid #COVID_19 crisis , Punjab Government has issued precautionary advisories for 
farmers, commission agents & labour to ensure safe and uninterrupted 
#WheatProcurement from April 15(Govt. Of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249936134701895680?s=19 

3 18 years old only #COVID_19 patient from the district Sri Muktsar Sahib sharing his 
experience at hospital on a phone call to father(Govt. Of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249955520787517440?s=19 

4  #From today.. all labour coming from other districts ( for working in procurement) being 
checked at nakas by health teams ..  
no one will b allowed to enter district without checking by health team(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249963642776215553?s=19 

5  #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 Informed - Be Safe 
and Healthy, install #COVA APP(Govt. Of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249978540730101764?s=19 

6 Safe and uninterrupted wheat procurement to begin from 15th April(Govt. Of Punjab 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250009859547729920?s=19 
 

7  #जिला मैजिस्ट्र ेट की ओर से जिला होजियारपुर की सीमा के अोंदर 3 मई तक करूू्फ् िारी रखने के 

आदेि 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250016744325824513?s=19 

8  #दूसरे जिलोों से आने वाले श्रजमकोों का नाकोों पर जकया िा रहा है स्वास्थ्य चैकअप: जिप्टी कजमश्नर 

- कहा, गेहों की खरीद के दौरान जकसानोों व मिदूरोों को नही ों आने दी िाएगी कोई जदक्कत(फ़ोटो 

सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250017777336717313?s=19 

9  #ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਖ਼ਸ਼ਆਰਪੁਰ ਿਲੋਂ  ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਿਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਖ਼ਦਿਸ ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਖ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਖ਼ਰਆਤ, 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰੀ ਗੌਰਿ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖ਼ਿਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250104169400160256?s=19 

10 .#जिला मैजिस्ट्र ेट ने 15 को दी मैजिसन की दुकानोों को सुबह 6 बिे से सुबह 9 बिे तक खोलने की 

छूट 

-  जिले के होलसेल मैजिसन व कररयाना जवके्रता सुबह 10 बिेेे से साोंय 4 बिे तक ररटेलर 

दुकानदारोों को कर सकते हैं केवल सामान की सप्लाई(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250115663588442113?s=19 

11  #होजियारपुर से अच्छी खबर: कोरोना पर िीत पाने में  कामयाब हुआ गुरप्रीत जसोंह 

- जिप्टी कजमश्नर ने फूल व फल िुभकामनाओों के तौर पर भेंट कर घर के जलए जकया रवाना 

- कहा, पररवार के साथ हमेिा कों धे से कों धा जमलाकर खडा है जिला प्रिासन(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250116029168193536?s=19 

12  #देि को एकता के सूत्र में जपरोने में बाबा साजहब की जविेष भूजमका: जिप्टी कजमश्नर   

- जिला प्रिासन ने श्रद्धा सुमन अजपूत कर मनाया िा. बी.आर. अोंबेिकर िी का िन्म जदवस(फोटो 

सजहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249880516691660801?s=19
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https://twitter.com/dpro_hsp/status/1249963642776215553?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1249978540730101764?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250009859547729920?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250016744325824513?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250017777336717313?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250104169400160256?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250115663588442113?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250116029168193536?s=19


https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250116382039121920?s=19 
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S.N. TEXT 

1 14 April Rate List(With Pic) 

2 From today.. all labour coming from other districts ( for working in procurement) being 
checked at nakas by health teams ..  
no one will b allowed to enter district without checking by health team(With Pic) 

3  SDM Mrs.Jyoti Bala during Checking in Dasuya and Tanda today(With Pic) 

4 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ਲਾ ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਹੁਕਮ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਦੂਜੇ ਵਜ਼ਵਲਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਵਮਆਂ ਦਾ ਨਾਵਕਆਂ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਸਹਤ ਚੈਕਅੱਪ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਿਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

6 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਏਕਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਵਹਮ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

7 जिला मैजिस्ट्र ेट ने 15 को दी मैजिसन की दुकानोों को सुबह 6 बिे से सुबह 9 बिे तक खोलने की 

छूट(पे्रस नोट फोटो सजहत) 

8 ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ; ਕੋਰੋਨਾ 'ਤ ੇਿਵਤਹ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

9 "ਕੱਲ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਖ਼ਕਖ਼ਰਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰ 

ਖ਼ਰਹਾ ਹਾਾਂ ਖ਼ਜਸ ਖ਼ਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਿ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਕਸਾਨ 

ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਸਾਖ਼ਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਖ਼ਕ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਖ਼ਕਉੰਖ਼ਕ ਇਹ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਖ਼ਦੱਤਾ ਖ਼ਗਆ ਹੈ, ਸਮਾਖ਼ਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਿੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ 

ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਖ਼ਰੰਦਰ ਖ਼ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ(ਪਰਸੈ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

10 ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੁਖ਼ਸ਼ਆਰਪਰੁ ਿਲੋਂ  ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਿਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 

ਖ਼ਦਿਸ ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਖ਼ਗਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਖ਼ਰਆਤ, 

ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰੀ ਗੌਰਿ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖ਼ਿਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ(ਿੀਡੀਓ ਸਮੇਤ) 
 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਵਚ ਼ਿਸਲ ਵੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮ ੇਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘਟੋਂ ਘਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784913565367004&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250116382039121920?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784913565367004&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784913565367004&set=a.433052357219795&type=3&theater


2 343 PERSONS ARRESTED BY COMMISSIONERATE POLICE FOR VIOLATING CURFEW 
NORMS FROM MARCH 23 TILL TODAY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784481915410169&set=pcb.784482118743
482&type=3&theater 

3 JALANDHAR ADMINISTRATION DOUBLES PURCHASE CENTRES IN DISTRICT AS 
PROCUREMENT OF WHEAT STARTS TODAY (APRIL 15) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784471705411190&set=pcb.784481752076
852&type=3&theater 

4 COMBAT COVID 19 AS BABA SAHIB FOUGHT SOCIAL EVILS- DC, CP AND SSP EXHORTS 
PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784470425411318&set=pcb.784471552077
872&type=3&theater 

5 ALL THE PROCUREMENT CENTRES IN DISTRICT TO BE DE-SANITIZED ON REGULAR BASIS 
DURING THE PROCUREMENT OPERATIONS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784468475411513&set=pcb.784470315411
329&type=3&theater 

6 DC AND CP REVIEW ARRANGEMENTS IN MAQSUDAN VEGETABLE AND FRUIT MARKET, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784466052078422&set=pcb.784468412078
186&type=3&theater 

7 ADMINISTRATION DELIVERS 100039 LITRES MILK, 886-KG CHEESE, 10144-KG CURD, 9408-
LITRES LASSI, 425-KG KHEER AND 6497 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784460738745620&set=pcb.784465298745
164&type=3&theater 

8 In a major initiative aimed at checking the spread of Corona Virus in the mandis during 
the ongoing procurement season, massive de-sanitization drive would be conducted in 
the purchase centres till May 31 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.784338435424517/784338268
757867/?type=3&theater 

9 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma, Commissioner of Police Mr 
Gurpreet Singh Bhullar and Senior Superintendent of Police Mr Navjot Singh Mahal 
paying floral tributes to Chief Architect of Indian Constitution Bharat Ratna Baba Sahib Dr 
BR Ambedkar at DAC. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784296375428723&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

10 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784205508771143/ 

11 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784203735437987/ 

12 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784200388771655/ 

13 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784193975438963/ 

14 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784193975438963/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784481915410169&set=pcb.784482118743482&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784481915410169&set=pcb.784482118743482&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784471705411190&set=pcb.784481752076852&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784471705411190&set=pcb.784481752076852&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784470425411318&set=pcb.784471552077872&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784470425411318&set=pcb.784471552077872&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784468475411513&set=pcb.784470315411329&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784468475411513&set=pcb.784470315411329&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784466052078422&set=pcb.784468412078186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784466052078422&set=pcb.784468412078186&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784460738745620&set=pcb.784465298745164&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784460738745620&set=pcb.784465298745164&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.784338435424517/784338268757867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/pcb.784338435424517/784338268757867/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784296375428723&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784296375428723&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784205508771143/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784203735437987/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784200388771655/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784193975438963/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784193975438963/


15 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784172168774477/ 

16 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784166658775028/ 

17 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784164145441946/ 

18 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784157238775970/ 

19 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784153452109682/ 

20 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784160858775608/ 

21 Today's rate list of fruits and vegetables in Jalandhar. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784143042110723&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

22 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma, Commissioner of Police Mr 
Gurpreet Singh Bhullar and Senior Superintendent of Police Mr Navjot Singh Mahal 
paying floral tributes to Chief Architect of Indian Constitution Bharat Ratna Baba Sahib Dr 
BR Ambedkar at DAC. (LIVE VIDEO) 
  
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784186025439758/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 In a major initiative aimed at checking the spread of Corona Virus in the mandis during 
the ongoing procurement season, massive de-sanitization drive would be conducted in 
the purchase centres till May 31. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003155208683521 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003388290330626 

2 In a major initiative aimed at checking the spread of Corona Virus in the mandis during 
the ongoing procurement season, massive de-sanitization drive would be conducted in 
the purchase centres till May 31. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003407915515904 

3 DC Jalandhar Shri Varinder Kumar Sharma, CP Mr Gurpreet Singh Bhullar and SSP Mr 
Navjot Singh Mahal Paying floral tributes to Chief Architect of Indian Constitution Bharat 
Ratna Baba Sahib Dr BR Ambedkar at DAC. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249982013362372608 

4 RATE’S LIST OF VEGETABLES AND FRUITS 
  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249909768292110338 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784172168774477/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784166658775028/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784164145441946/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784157238775970/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784153452109682/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784160858775608/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784143042110723&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784143042110723&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/784186025439758/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003155208683521
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003388290330626
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250003407915515904
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249982013362372608
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1249909768292110338


S.N. TEXT 

1 343 PERSONS ARRESTED BY COMMISSIONERATE POLICE FOR VIOLATING CURFEW 
NORMS FROM MARCH 23 TILL TODAY 

2 ALL THE PROCUREMENT CENTRES IN DISTRICT TO BE DE-SANITIZED ON REGULAR BASIS 
DURING THE PROCUREMENT OPERATIONS 

3 DC AND CP REVIEW ARRANGEMENTS IN MAQSUDAN VEGETABLE AND FRUIT MARKET, 

4 ADMINISTRATION DELIVERS 100039 LITRES MILK, 886-KG CHEESE, 10144-KG CURD, 9408-
LITRES LASSI, 425-KG KHEER AND 6497 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

5 JALANDHAR ADMINISTRATION DOUBLES PURCHASE CENTRES IN DISTRICT AS 
PROCUREMENT OF WHEAT STARTS TODAY (APRIL 15) 

6 COMBAT COVID 19 AS BABA SAHIB FOUGHT SOCIAL EVILS- DC, CP AND SSP EXHORTS 
PEOPLE 

7 RATE’S LIST OF VEGETABLES AND FRUITS 

Youtube 

S.N Post And Links 

1 Sanitization in Mandis of Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=CfdRgcFwbpw 

2 Sanitization in Mandis of Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=amkQZ2fXWPY 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵੇਟਵ ਆਈ 

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

2 ਕਰਵ਼ਿੳੂੂ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਵਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਵਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

*ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਮਲੇਗੀ ਦਵਾਈ-ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

*ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾ਼ਿ-ਸ਼ਿਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵ ੇਖਾਸ ਵਧਆਨ-ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਹ਼ਿਤੇ ਵਵਚ ਚਾਰ ਵਦਨ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਚ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਵੈਨ-ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਭਲੋਾ 

https://www.youtube.com/watch?v=CfdRgcFwbpw
https://www.youtube.com/watch?v=amkQZ2fXWPY
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


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

4 ਭੁਲੱਥ ਵਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

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

5 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

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

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਵਜ਼ਲੇ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 40 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵੇਟਵ ਆਈ 

 

4 ਭੁਲੱਥ ਵਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 

 

5 ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਵਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਓਟ ਕਲੀਵਨਕ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

 

6 ਕਰਵ਼ਿੳੂੂ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵਵਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ 
 

7 || 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 In the view of #wheatprocurement season 2020, Punjab Mandi Board has established district 
wise control rooms to facilitate our farmers. 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989128157797425/?d=n 

2 New directions of Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 14, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989531321090442/?vh=e&d=n 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_hnNxYOTRDS2OBdVMj7XyKsA_TUR9mlMbaua3PVaGWfM9COVtV36pfGlRCfQLOsUrSfesiJpVz7foSmm-1xBn0ZmoeQRaMkqnWg7-DS-HNHHOYI3t_d09Hv5EauZOSiTsLHmqktedRnPQVLGUn-KNsn4l1RAKOKjUVnfRPH4i2Lar9S4L4UgXEXYJr-3n5KLHmhNnpQaW6bytx0kXyPXK3sbJD_kJj9MT0VDjgVFCe9XZH2831r3HsfB3tPqN4CEnw_xcuS8JB8l0EhB1iCduy4bV8AeNB8BDRxtCoHBeZl4VKDaQ-f2DPBEULWLFstjmAlDfeLiVLVkPRErNPGdjsHDkf1rvBjP0hw&__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.ARA_hnNxYOTRDS2OBdVMj7XyKsA_TUR9mlMbaua3PVaGWfM9COVtV36pfGlRCfQLOsUrSfesiJpVz7foSmm-1xBn0ZmoeQRaMkqnWg7-DS-HNHHOYI3t_d09Hv5EauZOSiTsLHmqktedRnPQVLGUn-KNsn4l1RAKOKjUVnfRPH4i2Lar9S4L4UgXEXYJr-3n5KLHmhNnpQaW6bytx0kXyPXK3sbJD_kJj9MT0VDjgVFCe9XZH2831r3HsfB3tPqN4CEnw_xcuS8JB8l0EhB1iCduy4bV8AeNB8BDRxtCoHBeZl4VKDaQ-f2DPBEULWLFstjmAlDfeLiVLVkPRErNPGdjsHDkf1rvBjP0hw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_hnNxYOTRDS2OBdVMj7XyKsA_TUR9mlMbaua3PVaGWfM9COVtV36pfGlRCfQLOsUrSfesiJpVz7foSmm-1xBn0ZmoeQRaMkqnWg7-DS-HNHHOYI3t_d09Hv5EauZOSiTsLHmqktedRnPQVLGUn-KNsn4l1RAKOKjUVnfRPH4i2Lar9S4L4UgXEXYJr-3n5KLHmhNnpQaW6bytx0kXyPXK3sbJD_kJj9MT0VDjgVFCe9XZH2831r3HsfB3tPqN4CEnw_xcuS8JB8l0EhB1iCduy4bV8AeNB8BDRxtCoHBeZl4VKDaQ-f2DPBEULWLFstjmAlDfeLiVLVkPRErNPGdjsHDkf1rvBjP0hw&__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.ARA_hnNxYOTRDS2OBdVMj7XyKsA_TUR9mlMbaua3PVaGWfM9COVtV36pfGlRCfQLOsUrSfesiJpVz7foSmm-1xBn0ZmoeQRaMkqnWg7-DS-HNHHOYI3t_d09Hv5EauZOSiTsLHmqktedRnPQVLGUn-KNsn4l1RAKOKjUVnfRPH4i2Lar9S4L4UgXEXYJr-3n5KLHmhNnpQaW6bytx0kXyPXK3sbJD_kJj9MT0VDjgVFCe9XZH2831r3HsfB3tPqN4CEnw_xcuS8JB8l0EhB1iCduy4bV8AeNB8BDRxtCoHBeZl4VKDaQ-f2DPBEULWLFstjmAlDfeLiVLVkPRErNPGdjsHDkf1rvBjP0hw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCF_hM40SYA915C2Lpv_HW7OpnoEgGsTmNMk8xHr5Tp6hlERQS3KSoJv19dYI96qraqRh4vs4Q9bYJAOrKUTk_lNF9koEPccHKmemD9vriIhTaJHqz_PlQPNEnAv6D2RJkBT0Li6WKlH1dUUDuMhnh_TZNndd_gBGHJjhnhrcET-M4Ygc55KShrOUxsSUgn1vp-YmQDhWrwdw1gOTtnPvHG8eWiaXBnQqlGOB9nvWwtyG42PGXjRtWhYZj_5O0ZAy7Efl-emxBScUzyum4_2CeiX3-WteCWO1x9mb8yWmrWoIbVcvyGC8aE2izz4BaEqoUBe0_47M7GYQ5_EzWLNkwx_n91&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCF_hM40SYA915C2Lpv_HW7OpnoEgGsTmNMk8xHr5Tp6hlERQS3KSoJv19dYI96qraqRh4vs4Q9bYJAOrKUTk_lNF9koEPccHKmemD9vriIhTaJHqz_PlQPNEnAv6D2RJkBT0Li6WKlH1dUUDuMhnh_TZNndd_gBGHJjhnhrcET-M4Ygc55KShrOUxsSUgn1vp-YmQDhWrwdw1gOTtnPvHG8eWiaXBnQqlGOB9nvWwtyG42PGXjRtWhYZj_5O0ZAy7Efl-emxBScUzyum4_2CeiX3-WteCWO1x9mb8yWmrWoIbVcvyGC8aE2izz4BaEqoUBe0_47M7GYQ5_EzWLNkwx_n91&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989128157797425/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989531321090442/?vh=e&d=n


3 FARMERS SHOULD NOT WORRY AT ALL, EVERY SINGLE GRAIN WOULD BE PROCURED, 
PROCUREMENT TO START FROM TOMORROW: DEPUTY COMMISSIONER 
* DEPUTY COMMISSIONER TAKES STOCK OF ARRANGEMENTS AT MANDIS IN KHANNA, 
SAHNEWAL & PAYAL 
* THIS TIME, FARMERS WOULD BE ABLE TO VISIT MANDIS AS PER THEIR TURN 
* TRAINING GIVEN TO ARHTIYAS & LABOUR 
* AROUND 8.50 LAKH MT WHEAT EXPECTED TO ARRIVE IN MANDIS THIS SEASON 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989620444414863/?d=n 

4 LOCKDOWN/CURFEW IN LUDHIANA EXTENDED TILL MAY 3 
* ALL CURFEW PASSES ISSUED FOR ESSENTIAL SERVICES TO REMAIN VALID: DEPUTY 
COMMISSIONER 
* NOW COVID 19 TESTS CAN BE CONDUCTED AT DMCH 
* SAYS “COVA” APP VERY BENEFICIAL FOR INFORMATION REGARDING PRESENT SCENARIO & 
GOVT DIRECTIONS 
* FARMERS SHOULD NOT WORRY AT ALL, EVERY SINGLE GRAIN WOULD BE PROCURED, 
PROCUREMENT TO START FROM TOMORROW 
* 641 SAMPLES OUT OF 800 TILL DATE ARE NEGATIVE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989918341051740/?d=n 

5 PAU Issues Harvesting Guidelines Amid COVID-19 Outbreak 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989921531051421/?d=n 

6 YOUTH SHOULD FOLLOW PATH SHOWN BY BHARAT RATNA DR B.R. AMBEDKAR: PRADEEP 
KUMAR AGRAWAL 
· DISTRICT ADMINISTRATION ORGANISES DISTRICT-LEVEL FUNCTION AT DISTRICT 
ADMINISTRATIVE COMPLEX TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2989924001051174/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Click on this link for New directions regarding #COVID19 issued by #Ludhiana 
DC @239pradeep today. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250060043489349640?s=08 

2 In view of #COVID19 pandemic, and following the orders of Union 
government, the #lockdowncurfew in district #Ludhiana has been extended till 
May 3, 2020. This information was provided by District Magistrate-cum-Deputy 
Commissioner @239pradeep today. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250082647285452800?s=08  

3 clarified that in view of #lockdowncurfew, all passes issued by the District 
Admn regarding essential services would remain valid till May 3. If any person 
has a manual pass, then that person would be able to use that pass by 
showing his/her identity card 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250083835112353799?s=08  

4 #Ludhiana DC @239pradeep informed that the #wheatprocurement is to start 
from April 15 onwards and 221 purchase centres have been set up. If need 
arises, more sites can be allocated as purchase centres as well. He assured 
that all arrangements regarding have been completed. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250085269065191424?s=08  

5 COVA app is very beneficial for the residents. Any person can have real-time 
information about #COVID19, along with directions of @PunjabGovtIndia. 
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#Ludhiana DC @239pradeep said that a large number of people should 
download this app so that they don’t fall prey to any rumours. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250087698934591489?s=08  

6 There is good news for #Ludhiana residents that the testing of samples 
regarding #COVID19 can now be done in DMC Hospital, as earlier these 
samples had to be sent to Patiala. Even CMC Hospital is also expected to get 
this affiliation shortly, @239pradeep informed. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250090467829485568?s=08  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 In the view of #wheatprocurement season 2020, Punjab Mandi Board has established district 
wise control rooms to facilitate our farmers. 

2 New directions of Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 14, 2020 

3 FARMERS SHOULD NOT WORRY AT ALL, EVERY SINGLE GRAIN WOULD BE PROCURED, 
PROCUREMENT TO START FROM TOMORROW: DEPUTY COMMISSIONER 
* DEPUTY COMMISSIONER TAKES STOCK OF ARRANGEMENTS AT MANDIS IN KHANNA, 
SAHNEWAL & PAYAL 
* THIS TIME, FARMERS WOULD BE ABLE TO VISIT MANDIS AS PER THEIR TURN 
* TRAINING GIVEN TO ARHTIYAS & LABOUR 
* AROUND 8.50 LAKH MT WHEAT EXPECTED TO ARRIVE IN MANDIS THIS SEASON (ENGLISH & 
PUNJABI) 

4 LOCKDOWN/CURFEW IN LUDHIANA EXTENDED TILL MAY 3 
* ALL CURFEW PASSES ISSUED FOR ESSENTIAL SERVICES TO REMAIN VALID: DEPUTY 
COMMISSIONER 
* NOW COVID 19 TESTS CAN BE CONDUCTED AT DMCH 
* SAYS “COVA” APP VERY BENEFICIAL FOR INFORMATION REGARDING PRESENT SCENARIO & 
GOVT DIRECTIONS 
* FARMERS SHOULD NOT WORRY AT ALL, EVERY SINGLE GRAIN WOULD BE PROCURED, 
PROCUREMENT TO START FROM TOMORROW 
* 641 SAMPLES OUT OF 800 TILL DATE ARE NEGATIVE  (ENGLISH & PUNJABI) 

5 PAU Issues Harvesting Guidelines Amid COVID-19 Outbreak  (ENGLISH & PUNJABI) 

6 YOUTH SHOULD FOLLOW PATH SHOWN BY BHARAT RATNA DR B.R. AMBEDKAR: PRADEEP 
KUMAR AGRAWAL 
· DISTRICT ADMINISTRATION ORGANISES DISTRICT-LEVEL FUNCTION AT DISTRICT 
ADMINISTRATIVE COMPLEX TODAY  (ENGLISH & PUNJABI) 

 
YOUTUBE 
 

S.N. Post with link 

1 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 14, 2020 
https://youtu.be/4zdO27ow3Ko  

 
Mansa 
FACEBOOK 
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https://youtu.be/4zdO27ow3Ko


S.N. Post with link 

1 -ਮਾਨਸਾ ਨਰਮ ੇਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਵਣਆ ਪਵਹਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ 
-20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ; ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਖਾਸ ਵਖਆਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655198855258729&id=184720362306583 
 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਕੋੂੋਰੋੂੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋੂੋੂਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ 
ਆਉਣ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਨਵਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

-ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਥੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜਹਨ 

-ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਪੰਡ-ਵਪੰਡ ਰੱਖੇ ਨਜਰਸਾਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655201965258418&id=1847203623
06583 
 

3 ਮੌੂੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਬੰਧ ਹੋੂੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
ਡਾ.ਨਵਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

-ਕਰਵਿਊ ਦੌੂੌਰਾਨ ਪਬਵਲਕ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655200591925222&id=1847203623
06583 
 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655760021869279&id=184720362306583 
 

5 ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਰੇਟ ਸੂਚੀ। 

ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਮਾਨਸਾ। 15-04-2020 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655639871881294&id=184720362306583 
 

6 -15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆੜਹਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ 
ਲੇਬਰ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

-ਟਰਾਲੀ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਿਸਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਰੀਦ 

-ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕਣਾ ਬਣਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655762785202336&id=184720362306583 
 

7 ਖੇਤਾਾਂ ਖ਼ਿਚ ਫਸਲ ਿੱਢਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਕਾਮੇ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655301578581790&id=184720362306583 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਮਾਨਸਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਵਣਆ ਪਵਹਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ 
-20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਵਿਊ ਪਾਸ; ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਖਾਸ ਵਖਆਲ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019781844955136?s=20 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655198855258729&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655201965258418&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655201965258418&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655200591925222&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655200591925222&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655760021869279&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655639871881294&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655762785202336&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=655301578581790&id=184720362306583
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019781844955136?s=20


 

2 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਕੋੂੋਰੋੂੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋੂੋੂਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ 
ਆਉਣ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਨਵਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

-ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਥੂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟ ਕੇ ਖੜਹਨ 

-ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਪੰਡ-ਵਪੰਡ ਰੱਖੇ ਨਜਰਸਾਨੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019470011064320?s=20 
 

3 ਮੌੂੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਬੰਧ ਹੋੂੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. 
ਡਾ.ਨਵਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

-ਕਰਵਿਊ ਦੌੂੌਰਾਨ ਪਬਵਲਕ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਵਰਹਾ ਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019385864929281?s=20 
 

4 -15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆੜਹਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ 
ਲੇਬਰ ਯੁਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੰਗ 

-ਟਰਾਲੀ ਪਾਸ ਧਾਰਕ ਦੀ ਿਸਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਰੀਦ 

-ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕਣਾ ਬਣਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250305087546650629?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਰੇਟ ਸੂਚੀ। 

ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਮਾਨਸਾ। 15-04-2020 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 

 

3  

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਰਮਕੋਟ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਤਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629853440488287&id=10825291718873
86 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019470011064320?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250019385864929281?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250305087546650629?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629853440488287&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629853440488287&id=1082529171887386


2 | 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622635446166&id=10825291718873
86 
 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਗਵਠਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629138117226486&id=10825291718873
86 
 

4 ਵਨਊ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਨਵੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ Covid-19 Fund ਚ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ 
ਚੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤ ੇ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629086243898340&id=10825291718873
86 
 

5 ਮੋਗਾ ਦੇ Corona ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸਵਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਵਹਣਾ ਹੈ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629084153898549&id=10825291718873
86 
 
 

6 ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮਵਦਨ ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਮਗੋਾ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਮੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤ ੇ਼ਿੁੱ ਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵਸਜਦਾ ਕੀਤਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629023180571313&id=10825291718873
86 
 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਵਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ 
ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628928437247454&id=10825291718873
86 
 

8 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਕਖ਼ਲੱਕ ਕਰੋ -> 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628909200582711&id=10825291718873
86 
 

9 ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤ ੇਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 
ਿੇਸਬੁੱ ਕ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦ ੇਵਵਅਕਤੀ ਵਗਰਿਤਾਰ 

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

 
TWITTER 

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.ARC2_MDd64kHzDyTGTu2bAy-cPtsdK-k_DOhLLfnxl2rZhXAkxAzzsyCem7CF5RvGajkMZI44EgURVxIZz-4fFBIc_DjUZOeVgZ66n6PiDp85Epe8_EjuP2YscsigFuzPN7DdZVb2uARGvP2wIGQjDTUfwOq9fR4zEf7fllSsq48R1es4lsstGKGZtSikdlMYymF-OEJQ41J8b6sSlGJbotZTBCUVy1AgYd_pJr3eEQUDdsXCB73woE8z_Z6qYNgkJNGAn3t63FuKQwzTMD0ja9BvGdFg0nZWKLpu1pG9knqQqPCEh9gJva2bc00KeLwwSMjPMBRipn7XYaR3xt2C9PsyWKC6b9zuC-rnA&__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.ARC2_MDd64kHzDyTGTu2bAy-cPtsdK-k_DOhLLfnxl2rZhXAkxAzzsyCem7CF5RvGajkMZI44EgURVxIZz-4fFBIc_DjUZOeVgZ66n6PiDp85Epe8_EjuP2YscsigFuzPN7DdZVb2uARGvP2wIGQjDTUfwOq9fR4zEf7fllSsq48R1es4lsstGKGZtSikdlMYymF-OEJQ41J8b6sSlGJbotZTBCUVy1AgYd_pJr3eEQUDdsXCB73woE8z_Z6qYNgkJNGAn3t63FuKQwzTMD0ja9BvGdFg0nZWKLpu1pG9knqQqPCEh9gJva2bc00KeLwwSMjPMBRipn7XYaR3xt2C9PsyWKC6b9zuC-rnA&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622635446166&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1713622635446166&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629138117226486&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629138117226486&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629086243898340&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629086243898340&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629084153898549&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629084153898549&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629023180571313&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1629023180571313&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628928437247454&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628928437247454&id=1082529171887386
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.ARDSOJ1DrVo8bLFcTkKSnivFxp9S-PAdN7htKmX8tmBjZrzxWy54obsgcdVx2oGvAyusyE6HHUNGleG6cwQLpO1KR4pd3FvYGSXwq86eIN3JT0Z2FBTGNfeyfGT9GGRNjbDlBj5WdOVLZdiBVT7vhz0X9rUewl9uChvOezVJVRYqz0gYq_CDeRJiclnw4ZWC6u3rTnReu6aG2VtwY1D1X2rxcovKg-yoMa8j_IK4FCobB5oHRtfbfLIln8S7oMH8KutApSVSm_GVgXm3tjRswrAgL2Iulvr2HZoXoj7F6OLzdg_fvilgbAKZ15gw5RNLtQyqs4-emdb_IgYvM-wba4Q8C4RR&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628909200582711&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628909200582711&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628892447251053&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1628892447251053&id=1082529171887386


 

S.N. Post with link 

1 Grain market Dharamkot ready for wheat procurement. Punjab govt committed to 
procure evert grain. Watch here  
https://twitter.com/DproMoga/status/1250297394194870272?s=20 
 

2 Siblings Tanvi and Raghav Bhalla frm Moga donated their piggy bank for Covid 
relief funds joining bandwagon of fund raisers for cause  
https://twitter.com/DproMoga/status/1249999277700427779?s=20 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤ ੇਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 
ਿੇਸਬੁੱ ਕ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦ ੇਵਵਅਕਤੀ ਵਗਰਿਤਾਰ 

2 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖ਼ਿਸਥਾਰ ਖ਼ਿੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਲੰਕ 'ਤੇ ਕਖ਼ਲੱਕ ਕਰੋ -> 
 

3 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਵਸਵਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਵਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ 
ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 
 

4 ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮਵਦਨ ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਮਗੋਾ ਸ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 
ਮੋਗਾ ਸ਼ਰੀ ਸਤਵੰਤ ਵਸੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤ ੇ਼ਿੁੱ ਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵਸਜਦਾ ਕੀਤਾ 
 

5 ਮੋਗਾ ਦੇ Corona ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਸਵਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਵਹਣਾ ਹੈ 

 

6 ਵਨਊ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਨਵੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ Covid-19 Fund ਚ ਆਪਣੀ ਗੋਲਕ 
ਚੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤ ੇ

 

7 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਗਵਠਤ 

 

8 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ 

ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
 

9 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਿਰਮਕੋਟ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ਼ਤਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 

https://twitter.com/DproMoga/status/1250297394194870272?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1249999277700427779?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&__xts__%5B0%5D=68.ARDSOJ1DrVo8bLFcTkKSnivFxp9S-PAdN7htKmX8tmBjZrzxWy54obsgcdVx2oGvAyusyE6HHUNGleG6cwQLpO1KR4pd3FvYGSXwq86eIN3JT0Z2FBTGNfeyfGT9GGRNjbDlBj5WdOVLZdiBVT7vhz0X9rUewl9uChvOezVJVRYqz0gYq_CDeRJiclnw4ZWC6u3rTnReu6aG2VtwY1D1X2rxcovKg-yoMa8j_IK4FCobB5oHRtfbfLIln8S7oMH8KutApSVSm_GVgXm3tjRswrAgL2Iulvr2HZoXoj7F6OLzdg_fvilgbAKZ15gw5RNLtQyqs4-emdb_IgYvM-wba4Q8C4RR&__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.ARC2_MDd64kHzDyTGTu2bAy-cPtsdK-k_DOhLLfnxl2rZhXAkxAzzsyCem7CF5RvGajkMZI44EgURVxIZz-4fFBIc_DjUZOeVgZ66n6PiDp85Epe8_EjuP2YscsigFuzPN7DdZVb2uARGvP2wIGQjDTUfwOq9fR4zEf7fllSsq48R1es4lsstGKGZtSikdlMYymF-OEJQ41J8b6sSlGJbotZTBCUVy1AgYd_pJr3eEQUDdsXCB73woE8z_Z6qYNgkJNGAn3t63FuKQwzTMD0ja9BvGdFg0nZWKLpu1pG9knqQqPCEh9gJva2bc00KeLwwSMjPMBRipn7XYaR3xt2C9PsyWKC6b9zuC-rnA&__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.ARC2_MDd64kHzDyTGTu2bAy-cPtsdK-k_DOhLLfnxl2rZhXAkxAzzsyCem7CF5RvGajkMZI44EgURVxIZz-4fFBIc_DjUZOeVgZ66n6PiDp85Epe8_EjuP2YscsigFuzPN7DdZVb2uARGvP2wIGQjDTUfwOq9fR4zEf7fllSsq48R1es4lsstGKGZtSikdlMYymF-OEJQ41J8b6sSlGJbotZTBCUVy1AgYd_pJr3eEQUDdsXCB73woE8z_Z6qYNgkJNGAn3t63FuKQwzTMD0ja9BvGdFg0nZWKLpu1pG9knqQqPCEh9gJva2bc00KeLwwSMjPMBRipn7XYaR3xt2C9PsyWKC6b9zuC-rnA&__tn__=%2ANK-R


 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196329690707543/ 
 

2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196329690707543/ 
 

3 ਸਵ ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਧੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196315924042253/ 
 

4 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ : ਡੀ.ਸੀ. 
-ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196315370708975/ 
 

5 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ੇਦ ੇ1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196305450709967/ 
 

6 ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਨੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ 
ਪੱੁਵਿਆ ਹਾਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196299464043899/ 
 

7 Today 14 April 6.30 pm district Patiala Covid update information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196255597381619/ 
 

8 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਖ਼ਟਆਲਾ ਖ਼ਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਪਖ਼ਹਲਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਖ਼ਟਿ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਖ਼ਸਹਤਯਾਬ ਹੋਕੇ 

ਅੱਜ ਰਾਖ਼ਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿਨੰਿਾਦ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖ਼ਮਤ, ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਖ਼ਨਗਮ ਸਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤ ੇਿਿੀਕ 

ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ ਨੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 

ਪਹੰੁਚਕੇ ਿਿਾਈ ਖ਼ਦੱਤੀ ਅਤ ੇਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196216750718837/ 
 

9 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ੇਦ ੇ1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196140820726430/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196329690707543/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196329690707543/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196315924042253/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196315370708975/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196305450709967/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196299464043899/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196255597381619/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196216750718837/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196140820726430/


10 ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਵੱਚ ਪਾਏ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂੰ  ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196082714065574/ 
 

11 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ - ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195951794078666/ 
 

12 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਿੀ ਕਰੋ 

#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195948104079035/ 
 

13 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195861277421051/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਵ ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਧੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

-ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਹਰੇ ਚਾਰੇ, ਤੂੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗਊਧੰਨ ਨੂੰ  ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰੁਨ ਹੈ-ਸਵਚਨ ਸਰਮਾ 
#COVID19 #PunjabFightsCorona @CMOPb @PunjabGovtIndia 
@capt_amarinder 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250076476596240386?s=08 
 

2 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ : ਡੀ.ਸੀ., 290 ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੇਂਦਰ 

SDMs ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਮਾਰਵਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ-ਕੂਪਨ ਰਾਹੀਂ ਵਨਸਵਚਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੰਡੀ 
'ਚ ਐਟਂਰੀ 
-9.41 ਲੱਖ ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ @CMOPb #Procurement 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1250076001452900353?s=08 
 

3 ਪਵਟਆਲਾ ਸਵਹਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ੇਦੇ 1.88 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ, ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੰੁਚ : ਪੂਨਮਦੀਪ 

ਕੌਰ 

-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਕੌਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੰਗਰ @CMOPb 

@PunjabGovtIndia @capt_amarinder 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250071617880952842?s=08 
 

4 #PunjabFightsCorona  

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196082714065574/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195951794078666/
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.ARDSi3QqaPk1lXpr0XpJ1FKLaf0SneWRczlSefKiQd3boho08xFKBXF7DtuWxv4w0UMifacugTgp1-zHitt85M9ROVEAQxUjBaRmRwq7WkWCHov_y6qbwqVVXOB_xEXziFLa0aA0V0fgg6LvkA4Wu5xCgP7paj21vrnvovASVNy7fEzubJ-ul8bzBaaMdAHyrSuruFXv1T07qIVJPk3bG-1cJu6Twnn2IeQcMoAgONoTRGY0QYyrpNUPiQlT8rXPiJw_CAOeHTA29XxLk2eEFn1hX_isAwstS_2_NarDmxttg93SEjn1Sd22gxlQDgHMlCHTC5KaLuvCbJN4KXRgJdbObQ&__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.ARDSi3QqaPk1lXpr0XpJ1FKLaf0SneWRczlSefKiQd3boho08xFKBXF7DtuWxv4w0UMifacugTgp1-zHitt85M9ROVEAQxUjBaRmRwq7WkWCHov_y6qbwqVVXOB_xEXziFLa0aA0V0fgg6LvkA4Wu5xCgP7paj21vrnvovASVNy7fEzubJ-ul8bzBaaMdAHyrSuruFXv1T07qIVJPk3bG-1cJu6Twnn2IeQcMoAgONoTRGY0QYyrpNUPiQlT8rXPiJw_CAOeHTA29XxLk2eEFn1hX_isAwstS_2_NarDmxttg93SEjn1Sd22gxlQDgHMlCHTC5KaLuvCbJN4KXRgJdbObQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195948104079035/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1195861277421051/
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ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਜਾਕੇ ਪੱੁਵਿਆ 

ਹਾਲ-ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਦਖਾਈ ਦਲੇਰੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ : ਆਈ.ਜੀ. 
-ਪਵਟਆਲਾ ਪੁਵਲਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਵਹੱਸਾ-ਵਸੱਧੂ 

@CMOPb @DGPPunjabPolice @PunjabGovtIndia @PP_Patiala 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250070522320367619?s=08 
 

5 #PunjabFightsCorona #patiala ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ #COVID19 ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸਹਤਯਾਬ 

ਹੋਕੇ ਅੱਜ  #rajinderahospital ਤੋਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਵਗਆ, #DCpatiala ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ, MCC 

ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ADC ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਨੂੰ  ਵਧਾਈ  

#thankstodoctors @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250046440522403840?s=08 
 

6 ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖ਼ਮਤ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਪਰਬੰਿਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖ਼ਿਖੇ ਭਾਰਤ 

ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਖ਼ਹਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 129 ਿੇਂ ਜਨਮ ਖ਼ਦਿਸ ਮਕੇੌ ਸ਼ਰਿਾ ਦੇ ਫੱੁਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

@CMOPb @PunjabGovtIndia  
#DrBRAmbedkar 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249965015660027904?s=08 
 

7 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ - ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਤੇ ਖ਼ਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249953553310867457?s=08 
 

8 #COVID19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ  ਦੇਖਵਦਆਂ @PunjabGovtIndia ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ 

ਅਤ ੇਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ।ਇਨਹਾਾਂਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਾਂ ਜੋ 15 

ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ #Procurement  ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1249950539535663105?s=08 
 

9 #covid19 #mask4all  

ਵਮਤੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਪਖ਼ਟਆਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਾਂ ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿੱਚ ਫਲਾਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਦੇ ਖ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੋਕ 

ਭਾਅ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1249938792275820545?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ (ਵੀਵਡਓ)        

2 ਸਵ ੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਗਊਧੰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਵਨਰਵਵਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ : ਡੀ.ਸੀ. 
-ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 
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4 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ੇਦ ੇ1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਸਨੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ 
ਪੱੁਵਿਆ ਹਾਲ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 Today 14 April 6.30 pm district Patiala Covid update information given by CS Dr Harish 

Malhotra (ਵੀਵਡਓ)  

7 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਖ਼ਟਆਲਾ ਖ਼ਜ਼ਲਹੇ  ਦਾ ਪਖ਼ਹਲਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਖ਼ਟਿ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਖ਼ਸਹਤਯਾਬ ਹੋਕੇ 

ਅੱਜ ਰਾਖ਼ਜੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਡਸਚਾਰਜ ਹੋ ਖ਼ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਿਨੰਿਾਦ 

ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਖ਼ਮਤ, ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਖ਼ਨਗਮ ਸਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤ ੇਿਿੀਕ 

ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ ਨੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’ਤੇ ਖ਼ਜੱਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ 

ਪਹੰੁਚਕੇ ਿਿਾਈ ਖ਼ਦੱਤੀ ਅਤ ੇਗੁਰਪਰੀਤ ਖ਼ਸੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦਾ ਿੰਨਿਾਦ ਿੀ ਕੀਤਾ। (ਵੀਵਡਓ)  

8 ਪਵਟਆਲਾ ਸ਼ਵਹਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਖਾਣ ੇਦ ੇ1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ (ਵੀਵਡਓ) 

9 ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਵੱਚ ਪਾਏ ਯਗੋਦਾਨ ਨੂੰ  ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ : 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ - ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ (ਿੋਟੋ) 

11 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਿੀ ਕਰੋ 

#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਖ਼ਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਕਸਾਨਾਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦੂਰਾਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਾਂ ਅਤੇ 

ਮੰਡੀਆਾਂ ਖ਼ਿਚ ਿਰਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਖ਼ਜੰਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ 

ਤਾਾਂ ਜੋ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਖਅਤ ਅਤ ੇਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਿੋਟੋ) 

12 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ  (ਿੋਟੋ) 

 
 
 
 
 
 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਵ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਵਹਮ ਉਪਰਾਲੇ : 

ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ 

https://youtu.be/SvpkQfbtB1Y 

2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/4K-pNy3hXPE 

3 Today 14 April 6.30 pm  district Patiala Covid update information given by CS Dr 
Harish Malhotra 
https://youtu.be/fKTkoVBJwYs 

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.ARDSi3QqaPk1lXpr0XpJ1FKLaf0SneWRczlSefKiQd3boho08xFKBXF7DtuWxv4w0UMifacugTgp1-zHitt85M9ROVEAQxUjBaRmRwq7WkWCHov_y6qbwqVVXOB_xEXziFLa0aA0V0fgg6LvkA4Wu5xCgP7paj21vrnvovASVNy7fEzubJ-ul8bzBaaMdAHyrSuruFXv1T07qIVJPk3bG-1cJu6Twnn2IeQcMoAgONoTRGY0QYyrpNUPiQlT8rXPiJw_CAOeHTA29XxLk2eEFn1hX_isAwstS_2_NarDmxttg93SEjn1Sd22gxlQDgHMlCHTC5KaLuvCbJN4KXRgJdbObQ&__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.ARDSi3QqaPk1lXpr0XpJ1FKLaf0SneWRczlSefKiQd3boho08xFKBXF7DtuWxv4w0UMifacugTgp1-zHitt85M9ROVEAQxUjBaRmRwq7WkWCHov_y6qbwqVVXOB_xEXziFLa0aA0V0fgg6LvkA4Wu5xCgP7paj21vrnvovASVNy7fEzubJ-ul8bzBaaMdAHyrSuruFXv1T07qIVJPk3bG-1cJu6Twnn2IeQcMoAgONoTRGY0QYyrpNUPiQlT8rXPiJw_CAOeHTA29XxLk2eEFn1hX_isAwstS_2_NarDmxttg93SEjn1Sd22gxlQDgHMlCHTC5KaLuvCbJN4KXRgJdbObQ&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/SvpkQfbtB1Y
https://youtu.be/4K-pNy3hXPE
https://youtu.be/fKTkoVBJwYs


 

 
 
 
 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 22 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
670152395244 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੜਾਂ/ਕੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਬਵਗਆਲ ਚੋਂ ਕਰਵਿਓ ਦੋਰਾਨ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਟੋਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
688505726742 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਆਈ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੈਵਟਵ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
717985723794 

4 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515
718812390378 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 22 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੜਾਂ/ਕੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਬਵਗਆਲ ਚੋਂ ਕਰਵਿਓ ਦੋਰਾਨ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਟੋਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਆਈ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੈਵਟਵ 

4 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਵਟਵ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ 22 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515670152395244
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515670152395244
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515688505726742
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515688505726742
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515717985723794
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515717985723794
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515718812390378
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/515718812390378


2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਰੜਾਂ/ਕੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪੰਡ ਬਵਗਆਲ ਚੋਂ ਕਰਵਿਓ ਦੋਰਾਨ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਟੋਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਵੱਚ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ  ਆਈ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੈਵਟਵ 

4 ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ  ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 
ਹੋਵੇਗੀ - ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਕਸਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੰਬਧੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 01881-
220669 ਜਾਰੀ 
ਸਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 08 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833298010498950&id=289205534908203 

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833297203832364&id=289205534908203 

3 ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦਾ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ 
ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ ਸਥਾਵਪਤ ਪਰਵਤਮਾ ਨੂੰ  ਼ਿਲੁ ਭੇਟ ਕੀਤ ੇ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833296767165741&id=289205534908203 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ 37 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ - ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
ਦੁਵਪਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833292830499468&id=289205534908203 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਖਤਗੜਹ ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਅਤ ੇਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਵੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833295523832532&id=289205534908203 

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੰਬਧੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 01881-
220669 ਜਾਰੀ 
ਸਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 08 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833298010498950&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833297203832364&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833296767165741&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833292830499468&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=833295523832532&id=289205534908203


https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057829630828556?s=19 

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

https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057560847155203?s=19 
 

3 ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਵੱਡਮੁੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱ ਲ ਸਕਦਾ -ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ 129ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਦਵਸ ਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ 
ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ ਸਥਾਵਪਤ ਪਰਵਤਮਾ ਨੂੰ  ਼ਿਲੁ ਭੇਟ ਕੀਤ ੇ

https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057285356924929?s=19 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ 37 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ - ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
ਦੁਵਪਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250056007163826181?s=19 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਖਤਗੜਹ ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਵਹਬ ਅਤ ੇਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਵੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ 

ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਵ ੇਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250056914316165126?s=19 

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸੰਬਧੀ ਮੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 01881-
220669 ਜਾਰੀ 
ਸਵੇਰੇ 07 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 08 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੰਪਰਕ 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜਰ 37 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਜ਼ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ - ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
ਦੁਵਪਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਵਰੀ 

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

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਨਾਵਕਆਂ ਦਾ 
ਜਾਇਜ਼ਾ, ਕਰਵ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਵਖ਼ਲਾ਼ਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632844380294486/?d=n 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057829630828556?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057560847155203?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250057285356924929?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250056007163826181?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250056914316165126?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632844380294486/?d=n


 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁਵਲਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 595 ਵਵਅਕਤੀ ਵਗਰ਼ਿਤਾਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632846476960943/?d=n 
 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

* ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਼ਿਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
* ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

* ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632847840294140/?d=n 
 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮੌਕੇ ਿੌਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632849546960636/?d=n 
 

5 #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਖ਼ਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਖ਼ਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. 

ਦਾ ਅਖ਼ਿਕਾਰਤ ਖ਼ਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1713622638779499/?vh=e&d=n 
 

6 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ (ਉਮਰ 25 ਸਾਲ) ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632954246950166/?d=n 
 

7 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਨਵਾਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੰਗ ਜਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਵਤੰਨ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ, 1 ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਟ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633359683576289/?d=n 
 

8 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਭੂਮਸੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633480356897555/?d=n 
 

9 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633482373564020/?d=n 
 

10 ਕੋਖ਼ਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਖ਼ਦਆਾਂ, ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਨਰਖ਼ਿਘਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿੇਂ 

ਉਪਰਾਖ਼ਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਡਪਟੀ ਕਖ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਖ਼ਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 

ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਖ਼ਸਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ‘ਚ ਖ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/622890638443009/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632846476960943/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632847840294140/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632849546960636/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAqW5nQLGBTDO-dhoS_iHek5n66ha19CBnh1S4oUj2ttU8EtKIQnSEtOxfUwXsoYCd_cJGb8Ux0U3AhHiT97NYUdtSZgrEGNfUJMZ-1wqLo8zEDfGiIgT2yWsPbjbW_dqo4UOGcUgOP7kae8qA5-1TjUee91p2B6wZ7w5GRxNMvS6GDRglvssreA-6raEkRaI1u0ni_J8RHy65l00EhC8Z9j79tMdStvKo9xU90XBnPwP7TX97U8ypNix8pzyL5fsYjsQFjAKX16nrJjURS60FE22Ne90JNqunekD9GcdO8K-DDHol-gZ7TyZbKYNNn-KQdsTyA-9p5SbuRKh60PbKedHiPmv2y1Aeo_nSv&__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.ARAqW5nQLGBTDO-dhoS_iHek5n66ha19CBnh1S4oUj2ttU8EtKIQnSEtOxfUwXsoYCd_cJGb8Ux0U3AhHiT97NYUdtSZgrEGNfUJMZ-1wqLo8zEDfGiIgT2yWsPbjbW_dqo4UOGcUgOP7kae8qA5-1TjUee91p2B6wZ7w5GRxNMvS6GDRglvssreA-6raEkRaI1u0ni_J8RHy65l00EhC8Z9j79tMdStvKo9xU90XBnPwP7TX97U8ypNix8pzyL5fsYjsQFjAKX16nrJjURS60FE22Ne90JNqunekD9GcdO8K-DDHol-gZ7TyZbKYNNn-KQdsTyA-9p5SbuRKh60PbKedHiPmv2y1Aeo_nSv&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1713622638779499/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2632954246950166/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633359683576289/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633480356897555/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633482373564020/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/622890638443009/?vh=e&d=n


1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸੁਰੂ, 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਘਨਵਸਆਮ ਥੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1250318756544262146?s=08 
 

2 ਸੰਗਰੂਰ ਖ਼ਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਕਸੇ ਿੀ ਅਣਸੁਖਾਿੀਂ ਘਟਨਾ ਿਾਪਰਨ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ 

01672-232304, 80545-45176, ਪੁਖ਼ਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਬੰਰ 80545-45100, ਫਾਇਰ ਖ਼ਬਰਗੇਡ ਸੰਗਰੂਰ 

01672-234333, 236133, 101 ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਸੂਖ਼ਚਤ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1250320101842112514?s=08 
 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਨਵਾਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਵਟਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਵਸੰਗ ਜਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਵਤੰਨ 
ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਵਟਵ, 1 ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਸਟ 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 

* ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਼ਿਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
* ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

* ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

3 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ, ਚੀਮਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਨਾਵਕਆਂ ਦਾ 
ਜਾਇਜ਼ਾ, ਕਰਵ਼ਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਵਖ਼ਲਾ਼ਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 

 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ੁਰੂ 

5 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਭੂਮਸੀ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸਨ ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਰੀ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521680215215860&id=128209614562924
, 100 PPE Kits, 200 Sanitizers and 500 three layer masks handed over for medical fratenity 
in presence of Health Minister Balbir Singh Sidhu 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521681258549089&id=128209614562924
, Floral tributes paid to Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar on his Birth Anniversary 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521682705215611&id=128209614562924
, • Punjab Government starts Rapid Testing For Covid-19 from Dera Bassi, Mohali 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1250318756544262146?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1250320101842112514?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521680215215860&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521680215215860&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521681258549089&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521681258549089&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521682705215611&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521682705215611&id=128209614562924


4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521705698546645&id=128209614562924
, Woman discharged from Gian Sagar Hospital after being tested negative twice for 
COVID-19 
 

5 Field activity from Kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250046362965557249?s=19,100 PPE Kits, 200 
Sanitizers and 500 three layer masks handed over for medical fratenity in presence of 
Health Minister Balbir Singh Sidhu 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250047046255427584?s=19, Floral tributes 
paid to Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar on his Birth Anniversary 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250047732091248641?s=19, • Punjab 
Government starts Rapid Testing For Covid-19 from Dera Bassi, Mohali 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250060031204212736?s=19, Woman 
discharged from Gian Sagar Hospital after being tested negative twice for COVID-19 
 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Video message of covid 19 official statement on 23rd Day 

2 Message regarding wheat procurement season beginning from 15th April 

3 Message of CM Captain Amarinder Singh exhorting farm labourers to maintain social 
distancing of minimum 2 metres while harvesting the crop 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Curfew Hours Relaxed For Farmers and Farm Labourers in #Nawanshahr SBS Nagar 
District. Both Can Visit Farms For Harvesting From 6 am to 8 pm daily. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229413083895941&id=73958246954567
4 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521705698546645&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=521705698546645&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250046362965557249?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250047046255427584?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250047732091248641?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250060031204212736?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229413083895941&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229413083895941&id=739582469545674


2 Two More Tested Negative in #Nawanshahr. Four Discharged for departing to Home. Out 
of Rest three Two more tested negative for first time. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229408453896404&id=73958246954567
4 
 

3 Chief Agricultural Officer Surinder Singh Makes an appeal to Farmers to abide with all the 
instructions issued by District Magistrate regarding Harvesting Season. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229397480564168&id=73958246954567
4 
 

4 Four COVID Survivors Including a child sent to home after getting discharge from District 
Hospital #Nawanshahr 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229396223897627&id=73958246954567
4 
 

5 Deputy Commissioner Pays Tributes To Dr. B R Ambedkar on his  129th Birth Anniversary 
at #Nawanshahr 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229394257231157&id=73958246954567
4 
 

6 Labour To be Screened on five interdistrict Nakas before entering the district SBS Nagar 
#Nawanshahr 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229392330564683&id=73958246954567
4 
 

7 SDM Balachaur Conducts Meeting With Arhtiyas To Keep Them Update with Guidelines 
of State regarding wheat procurement season 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229473067223276&id=73958246954567
4 
 

8 SDM Nawanshahr Cancels all volunteers'  curfew passes who are indulged in Langar 

(Cooked food ) Distribution in। #Nawanshahr Sub Divison 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229391383898111&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Curfew Hours Relaxed For Farmers and Farm Labourers in #Nawanshahr SBS Nagar 
District. Both Can Visit Farms For Harvesting From 6 am to 8 pm daily. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229408453896404&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229408453896404&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229397480564168&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229397480564168&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229396223897627&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229396223897627&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229394257231157&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229394257231157&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229392330564683&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229392330564683&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229473067223276&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229473067223276&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229391383898111&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1229391383898111&id=739582469545674


https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102215294898178?s=19 
 

2 two More Tested Negative in #Nawanshahr. Four Discharged for departing to Home. Out 
of Rest three Two more tested negative for first time. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102490437017607?s=19 
 
 

3 Chief Agricultural Officer Surinder Singh Makes an appeal to Farmers to abide with all the 
instructions issued by District Magistrate regarding Harvesting Season. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102625141317632?s=19 
 

4 Four COVID Survivors Including a child sent to home after getting discharge from District 
Hospital #Nawanshahr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104958281641984?s=19 
 

5 Deputy Commissioner Pays Tributes To Dr. B R Ambedkar on his  129th Birth Anniversary 
at #Nawanshahr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250103754101121024?s=19 
 

6 Labour To be Screened on five interdistrict Nakas before entering the district SBS Nagar 
#Nawanshahr 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250103720269844481?s=19 
 

7 SDM Balachaur Conducts Meeting With Arhtiyas To Keep Them Update with Guidelines 
of State regarding wheat procurement season 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104201394286593?s=19 
 

8 SDM Nawanshahr Cancels all volunteers'  curfew passes who are indulged in Langar 

(Cooked food ) Distribution in। #Nawanshahr Sub Divison 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104626474405893?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Curfew Hours Relaxed For Farmers and Farm Labourers in #Nawanshahr SBS Nagar 
District. Both Can Visit Farms For Harvesting From 6 am to 8 pm daily. 
 
 

2 Two More Tested Negative in #Nawanshahr. Four Discharged for departing to Home. Out 
of Rest three Two more tested negative for first time. 
 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102215294898178?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102490437017607?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250102625141317632?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104958281641984?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250103754101121024?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250103720269844481?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104201394286593?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250104626474405893?s=19


3 Chief Agricultural Officer Surinder Singh Makes an appeal to Farmers to abide with all the 
instructions issued by District Magistrate regarding Harvesting Season. 
 

4 Four COVID Survivors Including a child sent to home after getting discharge from District 
Hospital #Nawanshahr 
 

5 Deputy Commissioner Pays Tributes To Dr. B R Ambedkar on his  129th Birth Anniversary 
at #Nawanshahr 
 

6 Labour To be Screened on five interdistrict Nakas before entering the district SBS Nagar 
#Nawanshahr 
 

7 SDM Balachaur Conducts Meeting With Arhtiyas To Keep Them Update with Guidelines 
of State regarding wheat procurement season 
 

8 SDM Nawanshahr Cancels all volunteers'  curfew passes who are indulged in Langar 

(Cooked food ) Distribution in। #Nawanshahr Sub Divison 
 
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲ    ਵਜਲਹਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

          https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2487134141598538/ 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਖਤਗੜਹ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2487257554919530/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜਲਹਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

 
https://twitter.com/DproSri/status/1250278267283628033?s=19t 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਖਤਗੜਹ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
 
 https://twitter.com/DproSri/status/1250271344815566851?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2487134141598538/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2487257554919530/
https://twitter.com/DproSri/status/1250278267283628033?s=19t
https://twitter.com/DproSri/status/1250271344815566851?s=19


S.N. TEXT 

1 ਵਜਲਹਾ ਵਸੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਰੰਵਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਖਤਗੜਹ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਵ ਜਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਵਹਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਵਵੱਚ 17 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318190085041811?d=n&sfns=m
o  

2 ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੈਟ ਦ ੇਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਜਲਹੇ ਵਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕਰੇ ਪਵਹਰੇ 

- ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਜਲਦੀ ਿੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ -- ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318268801700606?d=n&sfns=m
o  

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318269521700534?d=n&sfns=m
o  

4 ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਖ਼ਹਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਪਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 

ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਖੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਾਂਝਾ 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://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318318381695648?d=n&sfns=m
o  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਜੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਵਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਪਵੇਗਾ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318320298362123?d=n&sfns=m
o  

6 Message from District Administration, Muktsar: 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318973551630131?d=n&sfns=m
o  

7 ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਵਲਸ਼ਕਦੇ ਦਾਣ,ੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ੇ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319042844956535?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318190085041811?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318190085041811?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318268801700606?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318268801700606?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318269521700534?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318269521700534?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318318381695648?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318318381695648?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318320298362123?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318320298362123?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318973551630131?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1318973551630131?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319042844956535?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319042844956535?d=n&sfns=mo


1 ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਵ ਜਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਵਹਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਵਵੱਚ 17 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250019093387702273?s=21  

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਜੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਵਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਪਵੇਗਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250019725825863681?s=21  

3 ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਵਲਸ਼ਕਦੇ ਦਾਣ,ੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ੇ

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250317273908129795?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ  
ਵ ਜਲਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤਵਹਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਵਵੱਚ 17 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

 

2 ਖ਼ਜ਼ਲਹ ਾ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਖ਼ਹਬ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ #ਕੋਖ਼ਿਡ_19 ਮਰੀਜ਼ ਿੱਲੋਂ  ਖ਼ਪਤਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 

ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਖੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਾਂਝਾ 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 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

4 ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੈਟ ਦ ੇਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਜਲਹੇ ਵਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕਰੇ ਪਵਹਰੇ 

- ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਹੀ ਰਵਹਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਜਲਦੀ ਿੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ -- ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਜੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਵਚ ਹੀ ਰਵਹਣਾ ਪਵੇਗਾ 

6 Message from District Administration, Muktsar: 

7 ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਵਲਸ਼ਕਦੇ ਦਾਣ,ੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ੇ

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ‘ਤ ੇਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦ ੇਿੁੱ ਲ ਅਰਪਣ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092673134098114/30926
72520764842/?type=3&theater 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250019093387702273?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250019725825863681?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250317273908129795?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092673134098114/3092672520764842/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092673134098114/3092672520764842/?type=3&theater


2 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਵਸ਼ਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092725847426176/30927247

80759616/?type=3&theater 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ “ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ” ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3092730
247425736/?type=3&theater 

4 ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094717067227054/30947
16717227089/?type=3&theater 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094718
730560221/?type=3&theater 

6 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਗੁੱ ਜਰ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094735100558584/30947
33267225434/?type=3&theater 

7 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094738260558268/30947
37383891689/?type=3&theater 

8 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਬੰਵਦਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦ ੇਹੋਏ 

 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094740
837224677/?type=3&theater 

9 ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖ਼ਆਲ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ,  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094751527223608/30947
51193890308/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ‘ਤ ੇਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦ ੇਿੁੱ ਲ ਅਰਪਣ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250016427391606784 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਵਸ਼ਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250023030798962690 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092725847426176/3092724780759616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3092725847426176/3092724780759616/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3092730247425736/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3092730247425736/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094717067227054/3094716717227089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094717067227054/3094716717227089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094718730560221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094718730560221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094735100558584/3094733267225434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094735100558584/3094733267225434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094738260558268/3094737383891689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094738260558268/3094737383891689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094740837224677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094740837224677/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094751527223608/3094751193890308/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094751527223608/3094751193890308/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250016427391606784
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250023030798962690


3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ “ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ” ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250023689988366337 

4 ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250329778457989125 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250330155001597953 

6 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਗੁੱ ਜਰ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250330591456681984 

7 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250331076733497356 

8 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਬੰਵਦਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦ ੇਹੋਏ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250331518720851971 

9 ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖ਼ਆਲ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ,  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250332525848702980 
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S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ “ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੰਗ” ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

2 ਕੋਵਵਡ-19 ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਵਸ਼ਸੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਨਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਦਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਖੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਬੁੱ ਤ ‘ਤ ੇਕੀਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦ ੇਿੁੱ ਲ ਅਰਪਣ 

4 ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤ ੇਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ-
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵਖ਼ਆਲ ਮੂੰ ਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਮਾਸਕ ਨਾਲ,  ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ 

6 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਵੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਬੰਵਦਆਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦ ੇਹੋਏ 

7 ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਜੀ ਨੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਸਕ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ 

8 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵਜ਼ਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 3 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਵ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ 
ਵਦੱਤੇ ਹੁਕਮ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250023689988366337
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250329778457989125
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250330155001597953
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250330591456681984
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250331076733497356
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250331518720851971
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250332525848702980
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