
 

Date: 16-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 5524 

2 Total No. of samples sent 5524 

3 Total No. of patients tested positive till 

Date 

197 

4 Total No. of patients tested negative 4727 

5 Results Awaited 600 

6 No. of patients cured out of positive 29 

7 Active cases 154 

8 No. of Patients on oxygen support 03 

 No. of Patients in ICU 00 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

02 

10 Total Deaths reported 14 



 

         Patients reported positive on 16.4.2020- 11 
 

District Number of cases Remarks 

Patiala 03 Contacts of Positive Case. 

Pathankot 02 1 SARI 

1 Contact of Positive Case. 

Jalandhar 06 5 Contacts of positive case. 

1 SARI. 

 

On 16-04-2020 
• Number of new patients put on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU-Nil 

• Number of patients put on ventilator support-02 

• Number of new patients cured- 02 (1 each from SAS Nagar & Patiala) 
• Number of new deaths reported- 01 (one positive patient from Gurdaspur admitted in GMC Amritsar died) 

 

2. Confirmed Cases:- 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 56 6 2 

2. Jalandhar 31 4 2 

3. Pathankot 24 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. Patiala 6 1 0 

10. Moga 4 0 0 

11. Faridkot 3 0 0 

12. Ropar 3 0 1 

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 1 

 Total 197 29 14 

 



 

 
 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

 

 

1. 8620 COPS & 6483 VOLUNTEERS MAINTAINING TIGHT VIGIL AT THE VILLAGES & 

MANDIS TO ENSURE SMOOTH HARVESTING/ PROCUREMENT. 2-PRONGED 

STRATEGY ADOPTED TO ENSURE COVID-19 SAFETY FOR FARMERS/ARHTIYAS 

ETC AS WELL AS FOR PERSONAL PROTECTION 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/8620-cops-6483-volunteers-maintaining-tight-vigil-villages-
mandis-ensure-smooth-harvesting  

 

2. PUNJAB TO SET AN EXAMPLE IN FIGHT AGAINST COVID-19: BALBIR SINGH SIDHU   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-set-example-fight-against-covid-19-balbir-singh-
sidhu 

 

3. PUNJAB LAUNCHES SPECIAL COVID HELPLINE NUMBER 18001804104 FOR ADVICE ON 

MEDICAL, ANXIETY AND STRESS RELATED ISSUES    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-launches-special-covid-helpline-number-18001804104-

advice-medical-anxiety-and-stress   

 

4. BARNALA & PATTI JAILS MADE QUARANTINE JAILS: RANDHAWA- As a preventive measure 

to keep the further spread of corona virus under check, the Punjab Jails Minister Sukhjinder Singh 

Randhawa on Thursday announced Barnala and Patti Jails to be made quarantine centres with immediate 

effect.   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/barnala-patti-jails-made-quarantine-jails-randhawa 

5. Technical Education Department starts online classes for ITI students in the State. Online 

Classes started to safeguard academic interests of Students: Channi. E-Learning content 

of theoretical subjects identified for 34 trades: Anurag Verma. For successful 

implementation Principal Secretary Technical Education himself attends online classes in 

four ITIs  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/technical-education-department-starts-online-classes-iti-

students-state   

6. Punjab started Pooled procedure for the investigation of suspected COVID-19 patients 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/ents/ 

7. JUST TOOK-OFF- From Amritsar International Airport for London Heathrow.Nationality 

passengers: British 241, Indian 28, See pic for more details. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157785704667779&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 15/04/2020 to 2:00 PM 16/04/2020)  
 

FACEBOOK 

S.N. Post with link  

1 ਸ ਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸ ੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਨ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਅਤ ੇਇ  ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਢ ਿੱਿਿੀਂ  ਾਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਸ ਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ 

 ਸਹਯੋਗ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੈਬਸਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ  ਾਰੇ  ਰਿਾਰੀ  ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ ਏਿਾਾਂਤਿਾ  ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਿਰਤਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ  ਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਧਤ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਿਰ 

ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਾਾਂ 'ਚ ਿੋਸਿਿ ਿੇਅਰ ਆਇ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰਾਾਂ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਜਾ  ਿਣ। 

Punjab Education Minister Vijay Inder Singla stated that in order to contain 

#Covid19 from further contamination, the education department has extended its 

full support to district administrative authorities and health department. The 

cabinet minister said that besides providing all government schools of Punjab for 

the creation of isolation centres, the department has also put 10 meritorious 

schools on the disposal of deputy commissioners to use them as Covid Care 

Isolation Centres. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541060292856745&id=14123175990643
59  

2 ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਰ ਿਾਿਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਿਤ ਰ ਿ 

ਅਪ੍ਣਾਉਂਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਨੇ   ਬਾ ਭਰ ਦੀਆਾਂ ਮਾਰਿੀਟ ਿਮੇਟੀਆਾਂ ਦੇ  ਮ ਹ  ਿੱਿਤਰਾਾਂ ਨ ੰ ਹਦਾਇਤ ਿੀਤੀ ਸਿ 

ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਸ ਿੱਿਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉ  ਸਿਲਾਫ ਤ ਰੰਤ  ਿਤ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੇ  ਿੱਿਤਰ  ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿ ਆ ਤੀਆ ਦੇ ਇਿ  ਮ ਹ 

ਨੇ ਹਾ ੀ ਦੇ ਮੰਿੀਿਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਬਾਈਿਾਟ ਿਰਨ ਦੀ ਧਮਿੀ ਸਦਿੱਤੀ, ਸਜ  ਨ ੰ ਸਿ ੇ 

ਿੀ ਿੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਨੇ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅਸਜਹੇ ਆ ਤੀਆਾਂ 

ਦੇ ਲਾਇ ੈਂ  ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋ ੀਂਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਿਟ, 

2005 ਦੀਆਾਂ  ਿਤ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਤਸਹਤ ਅਗਲੇਰੀ ਿਾਰਿਾਈ ਦੀ ਿੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿ ੇ ਿੀ ਸਿ ਮ ਦੀ 

ਮ ਸ਼ਿਲ ਨਾ ਆਉਣ ਨ ੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਹ ਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਆ ਤੀਆ ਿੋਲ 

ਫ ਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾ  ਤ ਰੰਤ ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉ ੇ ਮੰਿੀ ਸਿਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਆ ਤੀਆਾਂ 

ਿੋਲ ਫ ਲ ਸਲਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ਾ  ਮ   ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਦਿੱਤੇ। 

Adopting a tough stand towards the people, who were threatening to disrupt the 

smooth arrangements made for wheat procurement, the Punjab Mandi Board  

issued directions to all the Secretaries of the Market Committees across the state 

to initiate strict action immediately against any person found causing hindrance in 

the procurement operations. According to Secretary Mandi Board Ravi Bhagat, it 

has come to their notice that a certain section of Arhtiyas had threatened to 

boycott the procurement operations, which would not be tolerated at any cost. He 

further pointed out that the Mandi Board has already issued necessary directions 

to cancel the licenses of all such erring Arhtiyas and warned them of further action 

under the strict provisions of the Disaster Management Act, 2005. In order to 

ensure that farmers do not face any harassment, Bhagat further directed 

immediate cancellation of all farmers' passes issued to those Arhtiya threatening 

to go on strike and re-issuance of an equivalent number of these passes to other 

Arhtiyas operating in the same Mandi. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541151822847592&id=14123175990643
59  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541060292856745&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541060292856745&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541151822847592&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541151822847592&id=1412317599064359


3 || 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਸਿਿ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 

|| April 15, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control 

Room set up at Chandigarh. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662833804494535&id=141231759906435
9 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662834967827752&id=631211620669497  

4 ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਿ ਸਨਿੇਿਲਾ 

ਿੇਂਦਰੀ  ਿੈ-ਚਾਸਲਤ, ਤਰਿ-ਅਧਾਰਤ ਤਿਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਸਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਲਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿ ਾਨਾਾਂ 

ਨ ੰ ਈ-ਪ੍ਾ  ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਚ ਟਰਾਲੀਆਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has, in 

collaboration with #OLA developed a unique centralized automated, logic-based 

technology platform for issuance of e-Passes to the 17 lakh odd farmers in the 

state, along with online management and regulation of all trolleys and vehicular 

movement in the Mandis. #Covid19 #Curfew #PunjabFightsCorona #LockDown2 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541210536175054&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963707370753252&id=631211620669497  

5 ਿੀਜੀਪ੍ੀ ਸਦਨਿਰ ਗ ਪ੍ਤਾ ਨੇ   ਬੇ ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ-19  ਬਧੰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮ ਹਰਲੀ ਿਤਾਰ ਸਿਿੱਚ ਸਿਊਟੀ ਸਨਭਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਪ੍ ਸਲ  ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ‘ਿਾਇਰੈਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪ੍ ਸਲ  ਆਨਰ ਫ਼ਾਰ ਇਗਜ਼ੇਮਪ੍ਲਰੀ  ੇਿਾ ਟ  

   ਾਇਟੀ’ ਲਈ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ ਰ ਿਾਰਾਾਂ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਚਾਰ ਐ .ਪ੍ੀ., ਇਿੱਿ ਏ.ਐ .ਪ੍ੀ., ਇਿੱਿ ਿੀ.ਐ .ਪ੍ੀ., 

ਛੇ ਇੰ ਪ੍ੈਿਟਰ, ਚਾਰ  ਬ ਇੰ ਪ੍ੈਿਟਰ, ਸਤੰਨ ਏ.ਐ .ਆਈ., ਦੋ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤ ੇਚਾਰ ਸ ਪ੍ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 

ਪ੍ ਰ ਿਾਰ ਉਨਹਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ  ਨਮਾਸਨਤ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮਾਨਿਤਾ ਪ੍ਿੱਿੀ 

ਗਤੀਸਿਧੀ ਿਰਸਦਆਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੰਮ ਿੀਤੇ ਹਨ। 

DGP Dinkar Gupta has selected 25 Punjab Police India officers across districts for 

the coveted ‘Director General of Police Honour for Exemplary Sewa to Society’ for 

their exceptional community service on the frontlines of the COVID-19 operations 

and response activities in the state. The awardees include four SPs, one ASP, 

one DSP, six Inspectors, four Sub-Inspectors, three ASIs, two Head Constables 

and four Constables. The award honours those who have done outstanding work 

by going beyond the call of duty in various kinds of humanitarian activities. 

#Coronavirus #CoronavirusOutbreak #PunjabFightsCorona 

#StayHomeStayHealthy 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541256362837138&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963752274082095&id=631211620669497  

6 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਿਾਇਰਲ ਸਰ ਰਚ  ਿਾਇਗਨੋ ਸਟਿ ਲੈਬ (ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ)  ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ 19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ  ਪ੍ ਲਿ ਸਿਧੀ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਹਨ। ਇ   ਬੰਧੀ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿਾਿਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਿੋਜ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼  ੋਨੀ  ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਪ੍ ਲਿ ਟੈ ਸਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮ ਲਾਾਂਿਣ ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਚੋਂ  ਿੋਈ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662833804494535&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662833804494535&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662834967827752&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541210536175054&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541210536175054&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963707370753252&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541256362837138&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541256362837138&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963752274082095&id=631211620669497


ਸਮਸਲਆ । 

A Pooled procedure has been launched for the investigation of suspected Covid 

19 patients in the Viral Research Diagnostic Lab (VRDL) of the state of Punjab. 

Disclosing this here today Medical Education and Research Minister Punjab, Mr. 

OM Prakash Soni said that the results were very promising and no evidence of 

false results has been found during tests at Viral Research Diagnostic Labs ( 

VRDL) of states. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541283859501055&id=14123175990643
59  

7 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਸਦਨ  ਰਿਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  3119 ਮੀਸਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ   ਬੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿ ਰਾਿ ਤੇ ਸ ਿਲ  ਪ੍ਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਨ ਆਸ਼  ਨੇ 

ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ   ਬੇ ਸਿਿੱਚ  ਸਥਤ 1867 ਖ਼ਰੀਦ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇ1824 ਮੰਿੀ ਯਾਰਿਾਾਂ ਸਿਿੇ ਸਿਿੱਚੋਂ 3119 ਮੀਸਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ 

 ਰਿਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਰੀ ਆਸ਼  ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿ ਿਰੀਦ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਜਣ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ। 

The Government agencies have procured 3119 metric tonnes of wheat in Punjab 

on day one of procurement. Disclosing this, food and civil supplies minister Punjab 

Mr. Bharat Bhushan Ashu said that at 1867 Procurement centers and 1824 Mandi 

Yards  the Government agencies procured 3119 MT wheat. Mr Ashu said that the 

payment will be made after 48 hours of the purchase. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541298719499569&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963799987410657&id=631211620669497  

8 ਸ ਰ ਦਰਦ ਤੇ ਗਲ ਸਿਿੱਚ ਿਰਾਸ਼, ਿੰਘ, ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤ ੇ ਾਹ ਲੈਣ ਸਿਿੱਚ ਤਿਲੀਫ #ਿੋਸਿਿ_19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। ਿਾਿਟਰੀ 

 ਲਾਹ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 1800-180-4104 ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਾ ਐਪ੍ ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। 

#ਜਾਣਿਾਰੀਰਿੱਿੋ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ  #ਰਹੋਘਰ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ 

Headache & sore throat, cough, fever and shortness of breath are the symptoms 

of #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-4104 for medical advice. 

Download #COVA App and be informed. #BeInformedBeSafe 

#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541654172797357&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964152010708788&id=631211620669497 
U 

9 ਘਰੇਲ   ਾਮਾਨ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜੰਨਹਾਾਂ ਉਪ੍ਿਰਣਾਾਂ ਨ ੰ ਿਿੱਧ ਹਿੱਥ ਲਿੱਗਦਾ ਹੋਿੇ ਨ ੰ ਸਦਨ ਸਿਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ  ਾਫ਼ ਅਤ ੇ

ਸਿ ਇਨਫੈਿਟ ਿਰੋ। #ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 104 ਜਾਾਂ 112 'ਤੇ 

 ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਿਾਿਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 1800-180-4104 'ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ ਜਾਾਂ #ਿੋਿਾ ਐਪ੍ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। #ਸ਼ਾਾਂਤਰਹੋ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ #ਘਰਰਹੋ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ 

Clean and disinfect household surfaces daily and high-touch surfaces frequently 

throughout the day. Contact Punjab helpline number 104 or 112 for help regarding 

#CoronaVirus. or download #COVA App. #StayCalm #StaySafe #StayHome 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541699452792829&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964196567370999&id=631211620669497  

10 ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰੋ ਅਤ ੇ#ਿੋਸਿਿ_19 ਤੋਂ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ। ਿਾਿਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 1800-180-4104 ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ 

ਿਰੋ ਅਤ ੇਸਿ ੇ ਹੋਰ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104, 112 ਿਾਇਲ ਿਰੋ। #ਜਾਣਿਾਰੀਰਿੱਿ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ 

#ਿੋਸਿਿ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਜਾਣ ੰ ਰਸਹਣ ਲਈ #ਿੋਿਾ ਐਪ੍ ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541283859501055&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541283859501055&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541298719499569&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541298719499569&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963799987410657&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541654172797357&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541654172797357&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964152010708788&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541699452792829&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541699452792829&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964196567370999&id=631211620669497


Work from Home be safe from #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-

4104 for medical advice or dial help line number 104, 112 for any other help. 

Download #COVA App for being informed regarding #COVID_19 

#BeInformedBeSafe  #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541727406123367&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964221717368484&id=631211620669497  

11 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ   ੰਿਟ ਦੇ 

ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਣਿ ਦੀ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਾ  ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

  ਰਿੱਸਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸਿ ਾਨ ਦੇ ਸਿਚਾਰ  ਾਾਂਝੇ ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 

Sharing farmers' views on the pass system and other safety arrangements done by 

the Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh to ensure safe and 
smooth #WheatProcurement in the wake of the #CoronaVirus crisis. #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2541776952785079&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964282160695773&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 .@DGPPunjabPolice has selected 25 @PunjabPoliceInd officers across districts for 
coveted ‘Director General of Police Honour for Exemplary Sewa to Society’ for their 
exceptional community service on frontlines of the #COVID19 operations & response 
activities in state........(1/2) 
 https://t.co/9GkX3CdTyG  

2 Education Minister @VijayIndrSingla stated that in order to contain #Covid19 from 
further contamination, education department has extended its full support to district 
administrative authorities and health department....(1/2) #Coronavirus 
#CoronavirusOutbreak #PunjabFightsCorona  
https://t.co/cu6arlHyWE  

3 Adopting tough stand Punjab Mandi Board issues directions to initiate strict action 
against any person causing disruption in #WheatProcurement operations. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250384431438680065?s=19  

4 CM @capt_amarinder led Punjab Govt in collaboration with #Ola has developed unique 
centralized automated, logic-based technology platform for issuance of e-Passes to 17 
lakh odd farmers in state, along with online management & regulation of all trolleys & 
vehicular movement. 
 https://t.co/7Z0RkwHUS3  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250388156425195520?s=19  

5 |April 15, 2020| Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by Rahul Gupta, member of State Control Room set up at Chandigarh 
https://t.co/K7stCPRBqe  

6 Headache & sore throat, cough, fever and shortness of breath are the symptoms of 
#COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-4104 for medical advice. Download #COVA 
App and be informed. #BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://t.co/O827qLmD5B  
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https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/?__tn__=K-R&eid=ARAnuhQc2NSDiStvhpB6GBl5PdDOrW1V5w3iv0mFMcQv6lE6IiyX9eB7fCXgy0Db-jpLBZ2Cst6Clqzi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA_jyPLKax-XyuFIxAwzHthaS4ioHVusK91m5tC6f9texzEqs6lc578jPGwTjwTdXkEWRZUOkBgzmlMKmBNYO7TGmL9Qth0bI8uA-MSNB9lj2z8McTxRRmRvgPELbIiySexm6l7CGvmgXmFkfI05JCbJhOrLDmIGs57WumD3D_ILLbUrknhI7SkpHkE3KN4p25Xzu-aEXFzb0JET3q3x3yqWHDBX19yjANse4mxIBATspVNI6j9aCohGODUu_Xaemp6N4eohq8v4MgmJvu5MYuFAqOqkw-g3SLsC1SUCfokrf37j8CFzwRASDY8-XMlmW0c6EIf8V4F-8F4hp7YZyydF_vVUxuw
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_jyPLKax-XyuFIxAwzHthaS4ioHVusK91m5tC6f9texzEqs6lc578jPGwTjwTdXkEWRZUOkBgzmlMKmBNYO7TGmL9Qth0bI8uA-MSNB9lj2z8McTxRRmRvgPELbIiySexm6l7CGvmgXmFkfI05JCbJhOrLDmIGs57WumD3D_ILLbUrknhI7SkpHkE3KN4p25Xzu-aEXFzb0JET3q3x3yqWHDBX19yjANse4mxIBATspVNI6j9aCohGODUu_Xaemp6N4eohq8v4MgmJvu5MYuFAqOqkw-g3SLsC1SUCfokrf37j8CFzwRASDY8-XMlmW0c6EIf8V4F-8F4hp7YZyydF_vVUxuw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheatprocurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_jyPLKax-XyuFIxAwzHthaS4ioHVusK91m5tC6f9texzEqs6lc578jPGwTjwTdXkEWRZUOkBgzmlMKmBNYO7TGmL9Qth0bI8uA-MSNB9lj2z8McTxRRmRvgPELbIiySexm6l7CGvmgXmFkfI05JCbJhOrLDmIGs57WumD3D_ILLbUrknhI7SkpHkE3KN4p25Xzu-aEXFzb0JET3q3x3yqWHDBX19yjANse4mxIBATspVNI6j9aCohGODUu_Xaemp6N4eohq8v4MgmJvu5MYuFAqOqkw-g3SLsC1SUCfokrf37j8CFzwRASDY8-XMlmW0c6EIf8V4F-8F4hp7YZyydF_vVUxuw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_jyPLKax-XyuFIxAwzHthaS4ioHVusK91m5tC6f9texzEqs6lc578jPGwTjwTdXkEWRZUOkBgzmlMKmBNYO7TGmL9Qth0bI8uA-MSNB9lj2z8McTxRRmRvgPELbIiySexm6l7CGvmgXmFkfI05JCbJhOrLDmIGs57WumD3D_ILLbUrknhI7SkpHkE3KN4p25Xzu-aEXFzb0JET3q3x3yqWHDBX19yjANse4mxIBATspVNI6j9aCohGODUu_Xaemp6N4eohq8v4MgmJvu5MYuFAqOqkw-g3SLsC1SUCfokrf37j8CFzwRASDY8-XMlmW0c6EIf8V4F-8F4hp7YZyydF_vVUxuw&__tn__=%2ANK-R
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=964282160695773&id=631211620669497
https://t.co/9GkX3CdTyG
https://t.co/cu6arlHyWE
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250384431438680065?s=19
https://t.co/7Z0RkwHUS3
https://twitter.com/CMOPb/status/1250388156425195520?s=19
https://t.co/K7stCPRBqe
https://t.co/O827qLmD5B


7 Clean and disinfect household surfaces daily and high-touch surfaces frequently 
throughout the day. Contact Punjab helpline number 104 or 112 for help regarding 
#CoronaVirus. or download #COVA App. #StayCalm #StaySafe #StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona   
https://t.co/VX4UDY02nl  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250664619552714753?s=19  

8 Work from Home, Be safe from #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-4104 for 
medical advice or dial helpline number 104, 112 for any other help. Download #COVA 
App for being informed regarding #COVID_19 #BeInformedBeSafe #PunjabFightsCorona 
 https://t.co/Xa8VofjqUz  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250677994202566656?s=19  

9 Punjab started the Pooled procedure for the investigation of suspected COVID-19 
patients. #PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250685728117252096?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1250685886464917504?s=19  

10 Mr. Bharat Inder Singh Chahal,  Advisor to the Chief Minister @capt_amarinder Singh 
today contributed one month salary to the Chief Minister COVID Relief Fund. Speaking on 
the occasion he appealed to the people to come forward and donate generously for this 
noble cause. 
https://t.co/snKYcfv7PU  

11 Sharing farmers' views on the pass system and other safety arrangements done 
by the Punjab Government led by Chief Minister @capt_amarinder Singh to 
ensure safe and smooth #WheatProcurement in the wake of the #CoronaVirus 
crisis. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250699825923817473 
https://twitter.com/CMOPb/status/1250709562253959168 

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ ਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸ ੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਨ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਅਤ ੇਇ  ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਢ ਿੱਿਿੀਂ  ਾਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਸ ਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ 

 ਸਹਯੋਗ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੈਬਸਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ  ਾਰੇ  ਰਿਾਰੀ  ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ ਏਿਾਾਂਤਿਾ  ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਿਰਤਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ  ਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਧਤ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਿਰ 

ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਾਾਂ 'ਚ ਿੋਸਿਿ ਿੇਅਰ ਆਇ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰਾਾਂ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਜਾ  ਿਣ। 

Punjab Education Minister Vijay Inder Singla stated that in order to contain 

#Covid19 from further contamination, the education department has extended its 

full support to district administrative authorities and health department. The 

cabinet minister said that besides providing all government schools of Punjab for 

the creation of isolation centres, the department has also put 10 meritorious 

schools on the disposal of deputy commissioners to use them as Covid Care 

Isolation Centres. 
https://www.instagram.com/p/B-_4pQmpamp/?igshid=14mqy1tcbact6  

2 Adopting a tough stand towards the people, who were threatening to disrupt the 

smooth arrangements made for wheat procurement, the Punjab Mandi Board  

issued directions to all the Secretaries of the Market Committees across the state 

to initiate strict action immediately against any person found causing hindrance in 

the procurement operations. According to Secretary Mandi Board Ravi Bhagat, it 

https://t.co/VX4UDY02nl
https://twitter.com/CMOPb/status/1250664619552714753?s=19
https://t.co/Xa8VofjqUz
https://twitter.com/CMOPb/status/1250677994202566656?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250685728117252096?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1250685886464917504?s=19
https://t.co/snKYcfv7PU
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/WheatProcurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250699825923817473
https://twitter.com/CMOPb/status/1250709562253959168
https://www.instagram.com/p/B-_4pQmpamp/?igshid=14mqy1tcbact6


has come to their notice that a certain section of Arhtiyas had threatened to 

boycott the procurement operations, which would not be tolerated at any cost. He 

further pointed out that the Mandi Board has already issued necessary directions 

to cancel the licenses of all such erring Arhtiyas and warned them of further action 

under the strict provisions of the Disaster Management Act, 2005. In order to 

ensure that farmers do not face any harassment, Bhagat further directed 

immediate cancellation of all farmers' passes issued to those Arhtiya threatening 

to go on strike and re-issuance of an equivalent number of these passes to other 

Arhtiyas operating in the same Mandi. 
 
https://www.instagram.com/p/B_AIcyMp6T0/?igshid=oh9mwrbfrij7  

3 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ 
ਰਨਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ  ਵ-ੈਚਾਰਲਤ, ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 
ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab has, in collaboration 
with #OLA developed a unique centralized automated, logic-based technology platform 
for issuance of e-Passes to the 17 lakh odd farmers in the state, along with online 
management and regulation of all trolleys and vehicular movement in the Mandis. 
#Covid19 #Curfew #PunjabFightsCorona #LockDown2 

https://www.instagram.com/p/B_ATDIqJEUd/?igshid=11fktigghpkp2  
https://www.instagram.com/p/B_ATJCuj5Kw/?igshid=kmltvb04bzy3  

4 ਿੀਜੀਪ੍ੀ ਸਦਨਿਰ ਗ ਪ੍ਤਾ ਨੇ   ਬੇ ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ-19  ਬਧੰੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮ ਹਰਲੀ ਿਤਾਰ ਸਿਿੱਚ ਸਿਊਟੀ ਸਨਭਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਪ੍ ਸਲ  ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ‘ਿਾਇਰੈਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪ੍ ਸਲ  ਆਨਰ ਫ਼ਾਰ ਇਗਜ਼ੇਮਪ੍ਲਰੀ  ੇਿਾ ਟ  

   ਾਇਟੀ’ ਲਈ ਚੋਣ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ ਰ ਿਾਰਾਾਂ ਲੈਣ ਿਾਸਲਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਚਾਰ ਐ .ਪ੍ੀ., ਇਿੱਿ ਏ.ਐ .ਪ੍ੀ., ਇਿੱਿ ਿੀ.ਐ .ਪ੍ੀ., 

ਛੇ ਇੰ ਪ੍ੈਿਟਰ, ਚਾਰ  ਬ ਇੰ ਪ੍ੈਿਟਰ, ਸਤੰਨ ਏ.ਐ .ਆਈ., ਦੋ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤ ੇਚਾਰ ਸ ਪ੍ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 

ਪ੍ ਰ ਿਾਰ ਉਨਹਾਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ  ਨਮਾਸਨਤ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤਾ ਹੈ ਸਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮਾਨਿਤਾ ਪ੍ਿੱਿੀ 

ਗਤੀਸਿਧੀ ਿਰਸਦਆਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੰਮ ਿੀਤੇ ਹਨ। 

DGP Dinkar Gupta has selected 25 Punjab Police India officers across districts for 

the coveted ‘Director General of Police Honour for Exemplary Sewa to Society’ for 

their exceptional community service on the frontlines of the COVID-19 operations 

and response activities in the state. The awardees include four SPs, one ASP, 

one DSP, six Inspectors, four Sub-Inspectors, three ASIs, two Head Constables 

and four Constables. The award honours those who have done outstanding work 

by going beyond the call of duty in various kinds of humanitarian activities. 
https://www.instagram.com/p/B_AbS8MpCI-/?igshid=16ie1pe2nhyab  
https://www.instagram.com/p/B_AbRPYD-yO/?igshid=1so23eghumk0t  

5 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਿਾਇਰਲ ਸਰ ਰਚ  ਿਾਇਗਨੋ ਸਟਿ ਲੈਬ (ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ)  ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ 19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ  ਪ੍ ਲਿ ਸਿਧੀ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਹਨ। ਇ   ਬੰਧੀ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿਾਿਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਿੋਜ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼  ੋਨੀ  ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਪ੍ ਲਿ ਟੈ ਸਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮ ਲਾਾਂਿਣ ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 

ਸਮਸਲਆ । 

A Pooled procedure has been launched for the investigation of suspected Covid 

19 patients in the Viral Research Diagnostic Lab (VRDL) of the state of Punjab. 

Disclosing this here today Medical Education and Research Minister Punjab, Mr. 

OM Prakash Soni said that the results were very promising and no evidence of 

https://www.instagram.com/p/B_AIcyMp6T0/?igshid=oh9mwrbfrij7
https://www.instagram.com/p/B_ATDIqJEUd/?igshid=11fktigghpkp2
https://www.instagram.com/p/B_ATJCuj5Kw/?igshid=kmltvb04bzy3
https://www.instagram.com/p/B_AbS8MpCI-/?igshid=16ie1pe2nhyab
https://www.instagram.com/p/B_AbRPYD-yO/?igshid=1so23eghumk0t


false results has been found during tests at Viral Research Diagnostic Labs ( 

VRDL) of states. 
https://www.instagram.com/p/B_AlCPiJyGB/?igshid=1x2trjtr0pqes  

6 ਸ ਰ ਦਰਦ ਤੇ ਗਲ ਸਿਿੱਚ ਿਰਾਸ਼, ਿੰਘ, ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤ ੇ ਾਹ ਲੈਣ ਸਿਿੱਚ ਤਿਲੀਫ #ਿੋਸਿਿ_19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। ਿਾਿਟਰੀ 

 ਲਾਹ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 1800-180-4104 ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਾ ਐਪ੍ ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ।  

Headache & sore throat, cough, fever and shortness of breath are the symptoms 

of #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-4104 for medical advice. 

Download #COVA App and be informed. #BeInformedBeSafe 

#StayHomeStaySafe 
https://www.instagram.com/p/B_BzvhJpXzn/?igshid=2mmu58naf8w1  
https://www.instagram.com/p/B_Bz7Tshj6u/?igshid=98a4jzrwkrvm  

7 ਘਰੇਲ   ਾਮਾਨ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜੰਨਹਾਾਂ ਉਪ੍ਿਰਣਾਾਂ ਨ ੰ ਿਿੱਧ ਹਿੱਥ ਲਿੱਗਦਾ ਹੋਿੇ ਨ ੰ ਸਦਨ ਸਿਿੱਚ ਿਾਰ-ਿਾਰ  ਾਫ਼ ਅਤ ੇ

ਸਿ ਇਨਫੈਿਟ ਿਰੋ। #ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 104 ਜਾਾਂ 112 'ਤੇ 

 ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਿਾਿਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ 1800-180-4104 'ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿਰੋ ਜਾਾਂ #ਿੋਿਾ ਐਪ੍ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। #ਸ਼ਾਾਂਤਰਹੋ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ #ਘਰਰਹੋ  ਰਿੱਸਿਅਤਰਹੋ 

Clean and disinfect household surfaces daily and high-touch surfaces frequently 

throughout the day. Contact Punjab helpline number 104 or 112 for help regarding 

#CoronaVirus. or download #COVA App. #StayCalm #StaySafe #StayHome 
https://www.instagram.com/p/B_CBhcOJBRt/?igshid=1tt74hxo6fmfy  
https://www.instagram.com/p/B_CBchAhReM/?igshid=hxb2vz8jm78  

8 ਘਰ ਤੋਂ ਿੰਮ ਿਰੋ ਅਤ ੇ#ਿੋਸਿਿ_19 ਤੋਂ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ। ਿਾਿਟਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 1800-180-4104 ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ 

ਿਰੋ ਅਤ ੇਸਿ ੇ ਹੋਰ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104, 112 ਿਾਇਲ ਿਰੋ।  

Work from Home, Be safe from #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-

4104 for medical advice or dial helpline number 104, 112 for any other help. 

Download #COVA App for being informed regarding #COVID_19 

#BeInformedBeSafe 
https://www.instagram.com/p/B_CLWLJp2dA/?igshid=k2kwwrz390rs  
https://www.instagram.com/p/B_CLZOVB8vu/?igshid=10a4ctdd93bpc  

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਸਿਿ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 

|| April 15, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control 

Room set up at Chandigarh. 
https://youtu.be/8GloMT4dY3o  

2 Farmers' views on Safe & Smooth Wheat Procurement by Punjab Government 
amid #COVID19 Crisis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pcUXyJrM4CA 
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S.N. Post with link 

1 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ ਆਇ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਰਤਆ ਜਾਵੇਗਾ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/school/  
Meritorious schools to be used as COVID care isolation centres 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/merit/ 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਵ-ੈਚਾਰਲਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ   ਬੇ ਦੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਓਲਾ ਨਾਲ  ਮਝੌਤਾ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/ola/  
Punjab Govt ties up with Ola to launch automated technology app to issue e-passes to 
farmers based on historical data 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/app/ 

3 ਰਾਜ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ 19 ਦੇ ਸੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸ ਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ ਲਡ ਰਵਧੀ  
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/pool/  
Punjab started Pooled procedure for the investigation of suspected COVID-19 patients 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/ents/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਜਲੇ ਰਵਚ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਰਤਆਰੀਆਂ ਮ ਕੰਮਲ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163215745144437?__tn__=-R 

2 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ  ੋਨੀ ਵਲੋਂ 300 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ    ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 400 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ ਲੰਗਰ 

https://www.facebook.com/ASRDPROAMRITSAR/photos/a.100393544978167/1036697

87983876/?type=3&theater 

3 ਨਰਹਰ  ਯ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰਵਡ 19 ਰਖਲਾਫ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮ ਰਹੰਮ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163200635145948?__tn__=-R 

4 ਐ  ਡੀ ਐਮ-1 ਦਫਤਰ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਰਵਚੋਂ ਪੈ ੇ ਖਰਚ ਰਬਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਂ 
ਜਰ ਰੀ ਵ ਤਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163202055145806/?type=

3&theater 

5 ਮਜੀਠਾ ਐ  ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਘਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ  ਮਾਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163201281812550/?ty
pe=3&theater 

6 ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਲੁੱ ਗੇ ਮ ਫ਼ਤ ਮਾ ਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163201825145829?__tn__=-R 

7 ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ   ਬਾ ਭਰ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ 
ਰਨਰਰਵਘਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163187065147305?__tn__=-R 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/school/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/merit/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/ola/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/app/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/pool/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/15/ents/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163215745144437?__tn__=-R
https://www.facebook.com/ASRDPROAMRITSAR/photos/a.100393544978167/103669787983876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ASRDPROAMRITSAR/photos/a.100393544978167/103669787983876/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163200635145948?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163202055145806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163202055145806/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163201281812550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/163201281812550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163201825145829?__tn__=-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.ARDIoIyBFOZCNBcGysMwy71SIbw52kOENc12Dfe4wgpQ7YhjaARl8aKi6_VkPOKJ1a_i8UGnOB7d6HND2e7jGHIoltbFYnHaSUylCLA9TF5zK1MRNINvWkITZe-T8zqQXkRToyxTymRjHTSk95GFJf-h3HJz9MjhXh7kgfaTZt6uyTxUDQowMrjUPCmN1Wme1K5re3z1zexlgbavAqCywFpgkZ5w9OqIN8sKqVYGHThvAwvBg2Ku2RP_U3I1B_XkYA136IDs_ELRjWaOU68i5AO-wYSJqEFY4Em3QE4ThiK-hmPaaud6izDciV_o_fE3Mwrre6zvTHweZ8hAO2Mo__HwdgNhLgkb7ERI1moCNqH72HSK-2oAAiUSPg8J9iDDm5GvSUfQ93pZhzqq2ATQT_E7Kjdt718Gp5q-cU9k0-3OD5HHLFHndXqm8TRs_QJ5I9p2_rH9EHrfbY7veODFr44XyH-2a0enNLDUZ3rzvRKTjOLpvgRN8Xw&__tn__=%2ANKH-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.ARDIoIyBFOZCNBcGysMwy71SIbw52kOENc12Dfe4wgpQ7YhjaARl8aKi6_VkPOKJ1a_i8UGnOB7d6HND2e7jGHIoltbFYnHaSUylCLA9TF5zK1MRNINvWkITZe-T8zqQXkRToyxTymRjHTSk95GFJf-h3HJz9MjhXh7kgfaTZt6uyTxUDQowMrjUPCmN1Wme1K5re3z1zexlgbavAqCywFpgkZ5w9OqIN8sKqVYGHThvAwvBg2Ku2RP_U3I1B_XkYA136IDs_ELRjWaOU68i5AO-wYSJqEFY4Em3QE4ThiK-hmPaaud6izDciV_o_fE3Mwrre6zvTHweZ8hAO2Mo__HwdgNhLgkb7ERI1moCNqH72HSK-2oAAiUSPg8J9iDDm5GvSUfQ93pZhzqq2ATQT_E7Kjdt718Gp5q-cU9k0-3OD5HHLFHndXqm8TRs_QJ5I9p2_rH9EHrfbY7veODFr44XyH-2a0enNLDUZ3rzvRKTjOLpvgRN8Xw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163187065147305?__tn__=-R


8 ਰ ਹਤ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਬ ਲੇਰਟਨ-ਕੋਰਵਡ -19,15-04-2020(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163238411808837?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਜਲੇ ਰਵਚ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਰਤਆਰੀਆਂ ਮ ਕੰਮਲ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250396569418924032 

2 ਐ  ਡੀ ਐਮ-1 ਦਫਤਰ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਰਵਚੋਂ ਪੈ ੇ ਖਰਚ ਰਬਰਧ ਆਸਰਮ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਂ ਜਰ ਰੀ 
ਵ ਤਾਂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250396569418924032 

3 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ  ਨੋੀ ਵਲੋਂ 300 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ    ੁੱ ਕਾ ਰਾਸਨ ਅਤੇ 400 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ ਲੰਗਰ 

ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰਾਸਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250379660015202304 

4 ਮਜੀਠਾ ਐ  ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਘਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ  ਮਾਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250380635748708354 

5 ਨਰਹਰ  ਯ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰਵਡ 19 ਰਖਲਾਫ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮ ਰਹੰਮ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250380093634957313 

6 ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪਰਸਾ ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਲੁੱ ਗੇ ਮ ਫ਼ਤ ਮਾ ਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250381050288594944 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ  ੋਨੀ ਵਲੋਂ 300 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ    ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 400 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਭੇਰਜਆ ਲੰਗਰ 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਜਲੇ ਰਵਚ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਰਤਆਰੀਆਂ ਮ ਕੰਮਲ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਐ  ਡੀ ਐਮ-1 ਦਫਤਰ ਅੰਰਮਰਤ ਰ ਦੇ ਮ ਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਰਵਚੋਂ ਪੈ ੇ ਖਰਚ ਰਬਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨ ੰ  ਭੇਜੀਆਂ 
ਜਰ ਰੀ ਵ ਤਾਂ 

4 ਮਜੀਠਾ ਐ  ਡੀ ਐਮ ਦਫਤਰ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਘਰ ਵਰਤੋਂ ਦਾ  ਮਾਨ 

5 ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰ ਲੁੱ ਗੇ ਮ ਫ਼ਤ ਮਾ ਕ 

6 ਨਰਹਰ  ਯ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਰਵਡ 19 ਰਖਲਾਫ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਮ ਰਹੰਮ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163238411808837?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250396569418924032
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250396569418924032
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250379660015202304
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250380635748708354
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250380093634957313
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1250381050288594944


1 ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਪ ੁੱ ਜੇ ਪਰਹਲੇ ਰਕ ਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਾਗਤ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451197282337966/?d=n 

2 ਤ ੜੀ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਣ  ਬੰਧੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451276585663369/?d=n 

3 || 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਸਿਿ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/662834961161086/?vh=e&d=n 

4   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451360618988299/?d=n 

5 ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ੰਘ ਫ ਲਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਿਲ ਹ ਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚਾ ਬਿੱਚਾ ਸਿੰਗ ਸਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ੈਿਲ  

ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀਤਾ ਸਗਆ। (Video) 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451418638982497/?vh=e&d=n 

6 ਬਰਨਾਲਾ ਰਜਲੇ ਰਵਚ 200 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451680548956306/?d=n 
 

7 ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ 35,213 ਰਕੁੱਟਾਂ ਰਾਸਨ: ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451681818956179/?d=n 

8 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451686362289058/?d=n 

9 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਜੁੱਚਾ-ਬੁੱਚਾ ਰਵੰਗ ’ਚ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਮਸ਼ੀਨ  ਥਾਰਪਤ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451702525620775/?d=n 

10  ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਈਜਰ, ਮਾ ਕ ਤੇ  ਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451702868954074/?d=n 

11 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451729885618039/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Market Committee Officials welcomes the fisrt farmer arrived at Dhanaula (Barnala) 
Mandi 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250341402707283970?s=12 

2 ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ੰਘ ਫ ਲਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਿਲ ਹ ਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚਾ ਬਿੱਚਾ ਸਿੰਗ ਸਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ੈਿਲ  

ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀਤਾ ਸਗਆ। 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250474165133438977?s=12 

3 ਰਜਲਾ ਪਰਸਾ ਨ ਨੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ 35,213 ਰਕੁੱਟਾਂ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250626646597439488?s=12 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451197282337966/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451276585663369/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/662834961161086/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451360618988299/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451418638982497/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451680548956306/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451681818956179/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451686362289058/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451702525620775/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451702868954074/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/451729885618039/?d=n
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250341402707283970?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250474165133438977?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250626646597439488?s=12


4 Stay calm #stay safe #stay home 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250627022805544961?s=12 

5 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਈਜਰ, ਮਾ ਕ ਤ ੇ ਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250643744937803776?s=12 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250666064284811264?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਲੈ ਕੇ ਧਨੌਲਾ ਮੰਡੀ ਪ ੁੱ ਜੇ ਪਰਹਲੇ ਰਕ ਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਾਗਤ 

2 ਤ ੜੀ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰ ਚਲਾਉਣ  ਬੰਧੀ 

3   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ। 

4 ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ੍ ਸ ੰਘ ਫ ਲਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਿਲ ਹ ਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੱਚਾ ਬਿੱਚਾ ਸਿੰਗ ਸਿਿੱਚ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ੈਿਲ  

ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਿੀਤਾ ਸਗਆ। (Video) 

5 ਬਰਨਾਲਾ ਰਜਲੇ ਰਵਚ 200 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ (Press Note) 

6 ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਵੁੱਖ ਵੁੱਖ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ 35,213 ਰਕੁੱਟਾਂ ਰਾਸਨ: ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ (Press Note) 

7 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

8 ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਜੁੱਚਾ-ਬੁੱਚਾ ਰਵੰਗ ’ਚ ਹੁੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੈਰਟਕ ਮਸ਼ੀਨ  ਥਾਰਪਤ (Press Note) 

9  ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਈਜਰ, ਮਾ ਕ ਤੇ  ਾਬਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  (Press Note) 

10 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਅਮਲੇ ਨੇ ਗ ੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664235710786173/?app=fbl 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ  ਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਵਰਦਾਨ  ਾਬਤ ਹੋਈ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਚੀਮਾ 
ਰਪਛਲੇ 20 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2291 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 
ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664236254119452/?app=fbl 
 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250627022805544961?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250643744937803776?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1250666064284811264?s=12
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664235710786173/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664236254119452/?app=fbl


3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਪੇਂਡ  ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ ਰਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664237340786010/?app=fbl 
 

4  ਵ ੈ ੇਵੀ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਗਊਧੰਨ ਦੀ  ੇਵਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 

ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤ ੜੀ ਦਾਨ ਕਰਨ  ੇਵਾ  ੰ ਥਾਵਾਂ - ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ ਬਟਾਲਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664298147446596/?app=fbl 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਰਤਆਰੀ ਕੁੱ ੀ 
15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੁੱਕ ਚੁੱ ਲੇਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ  ੀਜਨ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664310907445320/?app=fbl 

6 ਫਰਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804327395978/?app=fbl 
 

7  ਰੀ ਹਰਗੋਰਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804564062621/?app=fbl 
 

8 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ--------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804710729273/?app=fbl 
 

9 ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804877395923/?app=fbl 
 

10 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664805054062572/?app=fbl 
 

11 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

12 ਆਓ ਿੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਪ੍ੰਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੀਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇ  ਮਾ ਿ ਮੰਗਿਾ ਿੇ ਏ  ਮ ਸਹੰਮ ਸਿਚ 

ਸਹਿੱ ਾ ਪ੍ਾਈਐ। 

ਕਾਲ ਕਰੋ 9781311004, 9814326468 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664827754060302/?app=fbl 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਜਥੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰ ਹਤ ਅਮਲਾ ਪ ਰੀ ਤਨਦੇਹੀ 
ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ ਰਪੰਡਾਂ-ਸਰਹਰਾਂ ਦ ੇਗਲੀ-ਮ ਹੁੱ ਰਲਆਂ ਰਵੁੱਚ 

ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664237340786010/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804327395978/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804564062621/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804710729273/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664804877395923/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664805054062572/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/664827754060302/?app=fbl


ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਅਮਲੇ ਨੇ ਗ ੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ  ਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਵਰਦਾਨ  ਾਬਤ ਹੋਈ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਚੀਮਾ 
ਰਪਛਲੇ 20 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2291 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 
ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਪੇਂਡ  ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ ਰਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਰਤਆਰੀ ਕੁੱ ੀ 
15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੁੱਕ ਚੁੱ ਲੇਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ  ੀਜਨ 

ਬਟਾਲਾ  ਬ-ਡਵੀਜਨ ਰਵੁੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਤਆਰੀਆਂ ਮ ਕੰਮਲ 

ਪਰਸਾ ਨ ਨੇ ਮਾਰਰਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

5 ਫਰਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

6  ਰੀ ਹਰਗੋਰਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

7 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-----ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰਲੈ 2020 

8 ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

9 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

10 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦ ੇਅਮਲੇ ਨੇ ਗ ੁੱ ਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ  ੰਕਟ ਦੇ  ਮੇਂ ਰਵੁੱਚ ਵਰਦਾਨ  ਾਬਤ ਹੋਈ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਚੀਮਾ 
ਰਪਛਲੇ 20 ਰਦਨਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 2291 ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 104 ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 
ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਪੇਂਡ  ਰਵਕਾ  ਮੰਤਰੀ ਰਤਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ 

4  ਵ ੈ ੇਵੀ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਗਊਧੰਨ ਦੀ  ੇਵਾ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਤ ੜੀ ਦਾਨ ਕਰਨ  ੇਵਾ  ੰ ਥਾਵਾਂ - ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ ਬਟਾਲਾ. 



5 ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਰਤਆਰੀ ਕੁੱ ੀ 
15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੁੱਕ ਚੁੱ ਲੇਗਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ  ੀਜਨ. 

6 ਫਰਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

7  ਰੀ ਹਰਗੋਰਬੰਦਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

8 ਕਾਦੀਆਂ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-----ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰਲੈ 2020 

9 ਕਲਾਨੌਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ---------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

10 ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ-------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

11 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ------ਰਮਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2020 

12 ਆਓ ਿੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸਪ੍ੰਿਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੀਬੀਆਾਂ ਨ ੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਫੇ  ਮਾ ਿ ਮੰਗਿਾ ਿੇ ਏ  ਮ ਸਹੰਮ ਸਿਚ 

ਸਹਿੱ ਾ ਪ੍ਾਈਐ। 

ਕਾਲ ਕਰੋ 9781311004, 9814326468 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਏਮਜ ਬਰਠੰਡਾ ਨੇ ਸ ਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨ  ੇਵਾਵਾਂ- ਸਰੀ ਸਤੀਸ ਗ ਪਤਾ                                                                                                  
ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ  ੇਵਾਵਾਂ  ਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਰਪਹਰ 1 ਤੁੱਕ ਉਪਲੁੱ ਬਧ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263612260599512/ 

2 || 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || ਿੋਸਿਿ 19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ 

ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/662834971161085/ 

3 ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਰੜੁੱਕਾ ਡਾਹ ਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਫ਼  ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263687250592013/ 

4 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰਵਡ-19 ਰਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ,,,, 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263761327251272/ 

5 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ ੜੋ…... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2264119173882154/ 

6 ਕਰੇਇਟਵ : ਸ਼ਾਤ ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ.... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2264164303877641/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263612260599512/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/662834971161085/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263687250592013/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2263761327251272/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2264119173882154/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2264164303877641/


1 ਏਮਜ ਬਰਠੰਡਾ ਨੇ ਸ ਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਲੀਮਡੇੀਸਨ  ੇਵਾਵਾਂ- ਸਰੀ ਸਤੀਸ ਗ ਪਤਾ 
ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ  ੇਵਾਵਾਂ  ਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਰਪਹਰ 1 ਤੁੱਕ ਉਪਲੁੱ ਬਧ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250382519872008193?s=20  

2 ਏਮਜ : ਟੈਲੀ  ਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ  ੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250410924390801408?s=20  

3 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || ਕੋਰਵਡ 19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ 

ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ 

ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250443881436442624?s=20  

4 ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਰੜੁੱਕਾ ਡਾਹ ਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਫ਼  ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹ ਕਮ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250443959714721792?s=20  

5 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰਵਡ-19 ਰਬਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ ਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ,,,, 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250592198564823040?s=20  

6 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 442 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 

ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਾ  ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250629214933413888?s=20  

7 ਰਜਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ ਰ ਨੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250630519965941760?s=20  

8 NDTV Interview of FM Manpreet Badal. 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250644099893391360?s=20  

9 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ ੜੋ…... 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250674707461881857?s=20  

10 ਕਰੇਇਟਵ : ਸ਼ਾਤ ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ.... 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250674805717647360?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਏਮਜ ਬਰਠੰਡਾ ਨੇ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸ਼ਨ  ੇਵਾਵਾਂ- ਸ਼ਰੀ ਸ਼ਤੀਸ਼ ਗ ਪਤਾ 
ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ  ੇਵਾਵਾਂ  ਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦ ਰਪਹਰ 1 ਤੁੱਕ ਉਪਲੁੱ ਬਧ 

2 ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਰੜੁੱਕਾ ਡਾਹ ਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਖਲਾਫ਼  ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹ ਕਮ 

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250382519872008193?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250410924390801408?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/1250443881436442624?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250443959714721792?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250592198564823040?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250629214933413888?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250630519965941760?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250644099893391360?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250674707461881857?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1250674805717647360?s=20


 

S.N. Post with link 

1 ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੀਟਾਈਜ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਪ ਰਾ- ਰਰਹੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾਕਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਉਪਰਾਲਾ 
 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603139423747278/ 

2 ਰਜਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ ਰ  
ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫ ਲ 

ਖਮਾਣੋਂ ਤੇ ਨਾਨੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603139363747284/ 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਰਦੁੱ ਕਤ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰਰਮਰਤ ਕੌਰ ਰਗੁੱਲ ਤੇ ਰ ਜਲਹਾ ਪ ਲੀ  ਮ ਖੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 
ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਲਆ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603137463747474/ 

4 ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ ਰ  
ਹਰ ਬ ੁੱ ਧਵਾਰ ਰ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 
ਦੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਰ ਹਤ ਜਾਂਚ 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਾਰੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ 

  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603137347080819/ 

5 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/662834981161084/ 

6 ਰ ਰ ਦਰਦ ਤ ੇਗਲ ਰਵੁੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ  ਾਹ ਲੈਣ ਰਵੁੱਚ ਤਕਲੀਫ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। 

ਿਾਿਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 1800-180-4104 ਤੇ  ਪੰ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਾ ਐਪ੍ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। #ਜਾਣਕਾਰੀਰੁੱ ਖੋ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ #ਰਹੋਘਰ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151487079405/ 

7 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਸਹਲੇ ਸਦਨ  ਰਿਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  3119 ਮੀਸਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ   ਬੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿ ਰਾਿ ਤੇ ਸ ਿਲ  ਪ੍ਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭ ਸ਼ਨ ਆਸ਼  ਨੇ 

ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ   ਬੇ ਸਿਿੱਚ  ਸਥਤ 1867 ਖ਼ਰੀਦ ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਅਤ ੇ1824 ਮੰਿੀ ਯਾਰਿਾਾਂ ਸਿਿੇ ਸਿਿੱਚੋਂ 3119 ਮੀਸਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ 

 ਰਿਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਰੀ ਆਸ਼  ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿ ਿਰੀਦ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਜਣ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151293746091/  

8 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਿਾਇਰਲ ਸਰ ਰਚ ਿਾਇਗਨੋ ਸਟਿ ਲੈਬ (ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ) ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ 19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ 

ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ ਲਿ ਸਿਧੀ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਹਨ। ਇ   ਬਧੰੀ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿਾਿਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਿੋਜ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼  ੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603139423747278/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603139363747284/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603137463747474/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603137347080819/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/662834981161084/
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.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-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.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLmFQZn3jdKa6FBL9jZ05fhQBh5WNlQaMAC6Uzl8DKhhpJiXxkyNEQNPgYa8XOIdV2p4kpC1agt5l_S3z7NJS8WcxQ6b6EJFTIs8THNjnOOUN-k7G0KPleq3R-kRWEfF5-gUzIczkJ9f2Spjlzp1QTyAw6fy-5xpRvHFEP5RXwZyRF3gFvd86AWcsJzY_gMmLnnFh2iTDiyvRUWbuDAChSJlwvS9t_VP_Gn9epQPIiYCG2X_cGCqeYFg5Wuah9i2xHUBQ2B86ZJInkFjsIN3MlwRfb0EYbT2Na8mVmQTZZItXDNCbWUWr3vsZcXdolevITENtpf5TGTHil-TaYnVhzxilIEllzA1K9R1DIPdyMoU8KZcmqoltlv9aEsF-m1VDUsL7CnzTa30vRvvHySiWt0jXX1AG00Fyc9bN9AUfG_g7GZ4RXL7iDyQHi9bKCCn4AQZq1nLNzcrL1iTVTD0ElxM2f1WNg58DKXOBqJTD8e-TtGTUvaQQ&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151487079405/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151293746091/


ਦੀਆਾਂ ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਪ੍ ਲਿ ਟੈ ਸਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮ ਲਾਾਂਿਣ ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਚੋਂ ਿੋਈ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 

ਸਮਸਲਆ । https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151027079451/ 

9 ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਿ ਸਨਿੇਿਲਾ 

ਿੇਂਦਰੀ  ਿੈ-ਚਾਸਲਤ, ਤਰਿ-ਅਧਾਰਤ ਤਿਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਸਤਆਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਲਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਿ ਾਨਾਾਂ 

ਨ ੰ ਈ-ਪ੍ਾ  ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਚ ਟਰਾਲੀਆਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਿੰਮ ਿਰੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603150660412821/ 

10 ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਰ ਿਾਿਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਿਤ ਰ ਿ 

ਅਪ੍ਣਾਉਂਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਨੇ   ਬਾ ਭਰ ਦੀਆਾਂ ਮਾਰਿੀਟ ਿਮੇਟੀਆਾਂ ਦੇ  ਮ ਹ  ਿੱਿਤਰਾਾਂ ਨ ੰ ਹਦਾਇਤ ਿੀਤੀ ਸਿ 

ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਸ ਿੱਿਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉ  ਸਿਲਾਫ ਤ ਰੰਤ  ਿਤ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੇ  ਿੱਿਤਰ  ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿ ਆ ਤੀਆ ਦੇ ਇਿ  ਮ ਹ 

ਨੇ ਹਾ ੀ ਦੇ ਮੰਿੀਿਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਬਾਈਿਾਟ ਿਰਨ ਦੀ ਧਮਿੀ ਸਦਿੱਤੀ, ਸਜ  ਨ ੰ ਸਿ ੇ 

ਿੀ ਿੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਉਹਨਾਾਂ ਅਿੱਗੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਨੇ ਪ੍ਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਅਸਜਹੇ ਆ ਤੀਆਾਂ 

ਦੇ ਲਾਇ ੈਂ  ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਲਈ ਲੋ ੀਂਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਜਾਰੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਾਂ ਨ ੰ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਿਟ, 

2005 ਦੀਆਾਂ  ਿਤ ਧਾਰਾਿਾਾਂ ਤਸਹਤ ਅਗਲੇਰੀ ਿਾਰਿਾਈ ਦੀ ਿੀ ਚੇਤਾਿਨੀ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਸਿ ੇ ਿੀ ਸਿ ਮ ਦੀ 

ਮ ਸ਼ਿਲ ਨਾ ਆਉਣ ਨ ੰ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਹ ਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਆ ਤੀਆ ਿੋਲ 

ਫ ਲ ਲੈ ਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਾਰੇ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਾ  ਤ ਰੰਤ ਰਿੱਦ ਿਰਨ ਅਤ ੇਉ ੇ ਮੰਿੀ ਸਿਿੱਚ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਆ ਤੀਆਾਂ 

ਿੋਲ ਫ ਲ ਸਲਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਪ੍ਾ  ਮ   ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਸਦਿੱਤੇ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603150427079511/ 
 

11 #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ  ੰਿਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ    ਬਾ ਭਰ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਰਸਿਘਨ 

ਿਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਦੌਰਾਨ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ 

ਿਰੀਦ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ  ੰਭਿ ਹੀਲਾ ਿੀਤਾ ਸਗਆ 

ਹੈ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603149053746315/ 

12 ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਿਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਤਸਹਤ ਿਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਿਚ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ੀ ਤ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਤਸਹਤ ਸ ਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਸਜਲੇ ਸਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਸਿ ੇ ਿੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603148617079692/ 

  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https:// Work from Home, Be safe from #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-
4104 for medical advice or dial helpline number 104, 112 for any other help. Download 
#COVA App for being informed regarding #COVID_19 #BeInformedBeSafe 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250677001301528576 
 

2 Clean and disinfect household surfaces daily and high-touch surfaces frequently 
throughout the day. Contact Punjab helpline number 104 or 112 for help regarding 
#CoronaVirus. or download #COVA App. #StayCalm #StaySafe 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603151027079451/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603150660412821/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603150427079511/
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.ARD9sBzvl_atzoeu2wzXuB3DSMpTNdSB1YHLpSGIunajXpQ1AiSGPPI2oGizebqYQNQBVhEE_6GCs-cZBYINym6vB0gH21zRz48sIhIVpaQdik4Ic3vYhpFf4vnF3Q5ko0Q20SFEy4WkbyonH67bDX4V9BXfdI2idbY4BDSmTne0B7eXYTpQY2WauDU24Gefll_smgEVL1ZuDNlt56UednZL2jCGhPguo7ZJs15P8nmnN326eI_1z85Ep9zsaB1YTmohxvoe9z-T4lE-nz1oFMtQpfO35Klej4HvF3D0OtfPIGH0tKw9LYNV6z2vOJOYuJ-l4JfgIj7Kx1eu4iEjeJVnPCgPIdo_C9e0qVXErNaeQwrqhb8KCKKZKSxWWv34OQ4-HWSv0dHKQbS-CGywNsoOgR0wbTfSW-9JgCbS6pTzy_IDffCUuYBPd5gXGjF0cpCIXMJ2uGB2h19fSTA8ZSE6XkOuRyDAN4pn7oyHWVr-IuGemPcXP_8&__tn__=%2ANKH-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.ARD9sBzvl_atzoeu2wzXuB3DSMpTNdSB1YHLpSGIunajXpQ1AiSGPPI2oGizebqYQNQBVhEE_6GCs-cZBYINym6vB0gH21zRz48sIhIVpaQdik4Ic3vYhpFf4vnF3Q5ko0Q20SFEy4WkbyonH67bDX4V9BXfdI2idbY4BDSmTne0B7eXYTpQY2WauDU24Gefll_smgEVL1ZuDNlt56UednZL2jCGhPguo7ZJs15P8nmnN326eI_1z85Ep9zsaB1YTmohxvoe9z-T4lE-nz1oFMtQpfO35Klej4HvF3D0OtfPIGH0tKw9LYNV6z2vOJOYuJ-l4JfgIj7Kx1eu4iEjeJVnPCgPIdo_C9e0qVXErNaeQwrqhb8KCKKZKSxWWv34OQ4-HWSv0dHKQbS-CGywNsoOgR0wbTfSW-9JgCbS6pTzy_IDffCUuYBPd5gXGjF0cpCIXMJ2uGB2h19fSTA8ZSE6XkOuRyDAN4pn7oyHWVr-IuGemPcXP_8&__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.ARD9sBzvl_atzoeu2wzXuB3DSMpTNdSB1YHLpSGIunajXpQ1AiSGPPI2oGizebqYQNQBVhEE_6GCs-cZBYINym6vB0gH21zRz48sIhIVpaQdik4Ic3vYhpFf4vnF3Q5ko0Q20SFEy4WkbyonH67bDX4V9BXfdI2idbY4BDSmTne0B7eXYTpQY2WauDU24Gefll_smgEVL1ZuDNlt56UednZL2jCGhPguo7ZJs15P8nmnN326eI_1z85Ep9zsaB1YTmohxvoe9z-T4lE-nz1oFMtQpfO35Klej4HvF3D0OtfPIGH0tKw9LYNV6z2vOJOYuJ-l4JfgIj7Kx1eu4iEjeJVnPCgPIdo_C9e0qVXErNaeQwrqhb8KCKKZKSxWWv34OQ4-HWSv0dHKQbS-CGywNsoOgR0wbTfSW-9JgCbS6pTzy_IDffCUuYBPd5gXGjF0cpCIXMJ2uGB2h19fSTA8ZSE6XkOuRyDAN4pn7oyHWVr-IuGemPcXP_8&__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.ARD9sBzvl_atzoeu2wzXuB3DSMpTNdSB1YHLpSGIunajXpQ1AiSGPPI2oGizebqYQNQBVhEE_6GCs-cZBYINym6vB0gH21zRz48sIhIVpaQdik4Ic3vYhpFf4vnF3Q5ko0Q20SFEy4WkbyonH67bDX4V9BXfdI2idbY4BDSmTne0B7eXYTpQY2WauDU24Gefll_smgEVL1ZuDNlt56UednZL2jCGhPguo7ZJs15P8nmnN326eI_1z85Ep9zsaB1YTmohxvoe9z-T4lE-nz1oFMtQpfO35Klej4HvF3D0OtfPIGH0tKw9LYNV6z2vOJOYuJ-l4JfgIj7Kx1eu4iEjeJVnPCgPIdo_C9e0qVXErNaeQwrqhb8KCKKZKSxWWv34OQ4-HWSv0dHKQbS-CGywNsoOgR0wbTfSW-9JgCbS6pTzy_IDffCUuYBPd5gXGjF0cpCIXMJ2uGB2h19fSTA8ZSE6XkOuRyDAN4pn7oyHWVr-IuGemPcXP_8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603149053746315/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/603148617079692/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250677001301528576
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayCalm?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayCalm?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click


 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250660618060697600 

3 Headache & sore throat, cough, fever and shortness of breath are the symptoms 
of #COVID_19. Connect to a doctor at 1800-180-4104 for medical advice. 
Download #COVA App and be informed. #BeInformedBeSafe 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250639439581175809 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਰਦੁੱ ਕਤ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰਰਮਰਤ ਕੌਰ ਰਗੁੱਲ ਤੇ ਰ ਜਲਹਾ ਪ ਲੀ  ਮ ਖੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ 
ਦੌਰਾ 
 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਲਆ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434938270187520 

5 ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ ਰ  
 

ਹਰ ਬ ੁੱ ਧਵਾਰ ਰ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 
ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਰ ਹਤ ਜਾਂਚ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਾਰੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434681088012294 

6 ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੀਟਾਈਜ 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਪ ਰਾ- ਰਰਹੰਦ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾਕਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਉਪਰਾਲਾ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434139171381249 

7 ਰਜਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ ਰ  
 

ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫ ਲ  

 

ਖਮਾਣੋਂ ਤੇ ਨਾਨੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434079343833090 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਾਹਰਲੇ   ਰਬਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੀਟਾਈਜ 

 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਵਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜਪ ਰਾ- ਰਰਹੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾਕਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹੈ ਉਪਰਾਲਾ  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250660618060697600
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeInformedBeSafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeInformedBeSafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250639439581175809
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434938270187520
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434681088012294
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434139171381249
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1250434079343833090


 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਰਦੁੱ ਕਤ: ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅੰਰਮਰਤ ਕੌਰ ਰਗੁੱਲ ਤੇ ਰ ਜਲਹਾ ਪ ਲੀ  ਮ ਖੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਂਡਲ ਵੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 
ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰਲਆ 

 

ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤ ੇਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾ 
ਰਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ 
 

3 ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ ਰ  
 

ਹਰ ਬ ੁੱ ਧਵਾਰ ਰ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ  ੰ ਥਾਵਾਂ ਰਵੁੱਚ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤ ੇਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ 
ਦੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਰ ਹਤ ਜਾਂਚ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ  ਾਰੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ 

 

4 ਰਜਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ ਰ  
 

ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ ਫ ਲ  
 

ਖਮਾਣੋਂ ਤੇ ਨਾਨੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

ਪਰੈੱ  ਨੋਟ,  ਮੇਤ ਫੋਟ ੋ

 
 

5    ਰਦਨ-24ਵਾਂ- ਵੀਡੀਓ ਰਬਆਨ,  ਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ 15/4/2020 (ਸਾਮ) 

 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਜੈਤੋ  ਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਖਰੀਦ ਦ ੇ ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 

ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ੇ ਰਕ ਮ ਦੀ ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535209740075

331/?d=n 

2 ਰਜਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ , ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 
,ਪੈ ਟੀ ਾਈਡ ਆਰਦ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ,ਅਦਾਰੇ ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲੇ ਰਰਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535101563419482/?d=n 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535101563419482/?d=n


3 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਆਰਦ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਣਨ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਰਕ ਾਨ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ  ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ਲ ਰਲਆਉਣ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535243420071
963/?d=n 

4 ਤ ਹਾਡੀ ਰ ਹਤ  ਾਡੀ ਪਰਹਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535230970073
208/?d=n&substory_index=0 

5 ਘਰ ਰਹੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535231980073
107/?d=n&substory_index=0 

6 ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535232910073
014/?d=n&substory_index=0 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ , ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 
,ਪੈ ਟੀ ਾਈਡ ਆਰਦ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ,ਅਦਾਰੇ ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲੇ ਰਰਹਣਗ ੇ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250330068766707713?s=20 

2 ਆਧਾਰ  ਟੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ,  ਾਰਦਕ ਨ ੰ  ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਮਾਨ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

 ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਰਫਊ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250354228519825413?s=20 

3 ਜੈਤੋ  ਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਖਰੀਦ ਦ ੇ ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 

ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ੇ ਰਕ ਮ ਦੀ ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250380854271991808?s=20 

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਆਰਦ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਣਨ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਰਕ ਾਨ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ  ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ਲ ਰਲਆਉਣ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250387533449420801?s=20 

5 ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397072580173824?s=19 

6 ਤ ਹਾਡੀ ਰ ਹਤ  ਾਡੀ ਪਰਹਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397319352074240?s=19 

7 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਰਦਖਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397456132526082?s=19 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535243420071963/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535243420071963/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535230970073208/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535230970073208/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535231980073107/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535231980073107/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535232910073014/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2535232910073014/?d=n&substory_index=0
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250330068766707713?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250354228519825413?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250380854271991808?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250387533449420801?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397072580173824?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397456132526082?s=19


8 ਘਰ ਰਹੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1250397571828215809?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ , ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 
,ਪੈ ਟੀ ਾਈਡ ਆਰਦ ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ,ਅਦਾਰੇ ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ  ਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲੇ ਰਰਹਣਗ ੇ

2 ਆਧਾਰ  ਟੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ,  ਾਰਦਕ ਨ ੰ  ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ  ਮਾਨ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

 ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਅਤੇ ਕਰਰਫਊ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

3 ਜੈਤੋ  ਬ ਡਵੀਜਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਖਰੀਦ ਦ ੇ ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 

ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਰਕ ੇ ਰਕ ਮ ਦੀ ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

4 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜ•ਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਆਰਦ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਣਨ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਰਕ ਾਨ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾ  ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਫ ਲ ਰਲਆਉਣ 

5 ਘਰ ਰਹੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

6 ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਰਦਖਦੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ  ੰਪਰਕ ਕਰੋ 

7 ਤ ਹਾਡੀ ਰ ਹਤ  ਾਡੀ ਪਰਹਲ 

8 ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ  ਮੁੱ ਰ ਆ 

ਆੜਤੀਏ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਵੁੱਚ ਰਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਫ ਲ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
ਰਜਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ ਰ  
ਰਾਤ ਦੇ  ਮੇਂ ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586822614978977/  

2 ਰਜਲੇ ਦੇ  ਮ ਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹ ਪਤਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ- ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586886324972606/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586822614978977/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586886324972606/


3 ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਗੈ  ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  ੇਵਾਵਾਂ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586911771636728/  

4 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਰਕ ਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦ ਰ ਆਪਣੀ ਰ ਹਤ ਦਾ ਰੁੱਖਣ ਰਧਆਨ-ਰ ਵਲ 
 ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586917544969484/  

5 ਰਜਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਣਗੇ-ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਰਰਫਊ ਪਾ   
ਡਾਕਘਰ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਦੇਣਗੇ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586919258302646/  

6 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ / ਬੀਜਾਂ  ਦੀ ਕਰਨਗ ੇਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
ਆਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586927991635106/  

7 ਜਰ ਰੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਵਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਕਰਰਫਊ ਪਾ  ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜਰ ਰਤ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586996098294962/  

8 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਜਰ ਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587638378230734/  

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਅਸੋਕ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ 
ਨਗਰ ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ਨੇੈਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587712614889977/  

10 ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਿੋਸਿਿ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਿਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਿੌ ਲ ਫਾਸਜ਼ਲਿਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਜੋਰਾ ਸ ੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਅਤ ੇਓਿਾ ਬ ਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ 

ਿ  ਾ ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587713648223207/  

11 ਿੋਸਿਿ-19 ਦੇ ਤਸਹਤ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਸਜ਼ਲਿਾ  . ਅਰਸਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਸ ੰਘ  ੰਧ  ਸਜ਼ਲਹੇ  ਚ 

ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਅਸਧਿਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗ ਿਰਿੇ  ਮੀਸਿਆ ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586996098294962/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ  ਮੁੱ ਰ ਆ 

ਆੜਤੀਏ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਵੁੱਚ ਰਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਫ ਲ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586911771636728/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586917544969484/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586919258302646/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586927991635106/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586996098294962/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587638378230734/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587712614889977/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2587713648223207/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2586996098294962/


ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
ਰਜਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ ਰ  
ਰਾਤ ਦੇ  ਮੇਂ ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250348612569059328?s=19  

2 ਰਜਲੇ ਦੇ  ਮ ਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹ ਪਤਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ- ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250381609288663040?s=19  

3 ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਗੈ  ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  ੇਵਾਵਾਂ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250385848098422785?s=19  
 

4 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਰਕ ਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦ ਰ ਆਪਣੀ ਰ ਹਤ ਦਾ ਰੁੱਖਣ ਰਧਆਨ-ਰ ਵਲ 
 ਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250389403324674049?s=19  
 

5 ਰਜਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਣਗੇ-ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਰਰਫਊ ਪਾ   
ਡਾਕਘਰ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਦੇਣਗੇ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250389564037812224?s=19  
 

6 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ / ਬੀਜਾਂ  ਦੀ ਕਰਨਗ ੇਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
ਆਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250699555177328640?s=19  
 

7 ਜਰ ਰੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਵਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਕਰਰਫਊ ਪਾ  ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜਰ ਰਤ  
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250405278689816576?s=19  
 

8 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਜਰ ਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250657806895550464?s=19  
 

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਅਸੋਕ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ 
ਨਗਰ ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ਨੇੈਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250682548545449984?s=19  
 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250348612569059328?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250381609288663040?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250385848098422785?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250389403324674049?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250389564037812224?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250699555177328640?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250405278689816576?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250657806895550464?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250682548545449984?s=19


10 ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਿੋਸਿਿ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਿਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਿੌ ਲ ਫਾਸਜ਼ਲਿਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਜੋਰਾ ਸ ੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਅਤ ੇਓਿਾ ਬ ਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ 

ਿ  ਾ ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250682175680180225?s=19  
 

11 ਿੋਸਿਿ-19 ਦੇ ਤਸਹਤ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਸਜ਼ਲਿਾ  . ਅਰਸਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਸ ੰਘ  ੰਧ  ਸਜ਼ਲਹੇ  ਚ 

ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਅਸਧਿਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗ ਿਰਿੇ  ਮੀਸਿਆ ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250416496976605184?s=19  
 

 
WhatsApp 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ  ਾਰੇ ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ-ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  
ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ  ਮੁੱ ਰ ਆ 

ਆੜਤੀਏ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਵੁੱਚ ਰਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਫ ਲ 

ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ 
ਰਜਲੇੇ੍ਹ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ ਰ  
ਰਾਤ ਦੇ  ਮੇਂ ਕੰਬਾਇਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ 
 
 

2 ਰਜਲੇ ਦੇ  ਮ ਹ  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹ ਪਤਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਹੇ- ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

 

3 ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਗੈ  ਦੀ  ਪਲਾਈ ਰੋਜਾਨਾ  ਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ 
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  ੇਵਾਵਾਂ 
 

4 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਮੇਂ ਰਕ ਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦ ਰ ਆਪਣੀ ਰ ਹਤ ਦਾ ਰੁੱਖਣ ਰਧਆਨ-ਰ ਵਲ 
 ਰਜਨ 

 

5 ਰਜਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕ  ਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੇ ਖ ੁੱ ਲਣਗੇ-ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਰਰਫਊ ਪਾ   
ਡਾਕਘਰ  ਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਦੇਣਗੇ  ੇਵਾਵਾਂ 
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵ ਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
 

6 ਦ ਕਾਨਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ/ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ / ਬੀਜਾਂ  ਦੀ ਕਰਨਗ ੇਹੋਮ ਰਡਲੀਵਰੀ 
ਆਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 

 

7 ਜਰ ਰੀ  ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਵਹੀਕਲਾਂ ਲਈ ਕਰਰਫਊ ਪਾ  ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ 
ਜਰ ਰਤ  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1250682175680180225?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1250416496976605184?s=19


 

8 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ  . ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱਚ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਜਰ ਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. 
 

9 ਕੋਰਵਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਰਹਤ ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਅਸੋਕ ਰਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਦੇਵ 
ਨਗਰ ਰਵਖੇ  ੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਛੜਕਾਅ ਅਤੇ  ਨੇੈਟਾਈਜ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

 

10 ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਿੋਸਿਿ-19 ਤਸਹਤ ਫ਼ਾਸਜਲਿਾ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿਿੇ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਿੌ ਲ ਫਾਸਜ਼ਲਿਾ ਦੇ  ਫਾਈ  ੇਿਿਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਜੋਰਾ ਸ ੰਘ ਮਾਨ ਨਗਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਅਤ ੇਓਿਾ ਬ ਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ 

ਿ  ਾ ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
 

11 ਿੋਸਿਿ-19 ਦੇ ਤਸਹਤ ਲਿੱਗੇ ਿਰਸਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਫ਼ਾਸਜ਼ਲਿਾ  . ਅਰਸਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਸ ੰਘ  ੰਧ  ਸਜ਼ਲਹੇ  ਚ 

ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਦੀ ਅਸਧਿਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗ ਿਰਿੇ  ਮੀਸਿਆ ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 
 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ  . ਅਰਰਵੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ  ਬੰਧ ਰਵੁੱ ਚ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ 
ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://youtu.be/_DdADvEoXZQ  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ, ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125346755777314&id=100049059699993 
  

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲ ਹਕ ਮਤ ਰ ੰਘ ਵਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ 
ਦੀ  ਥਾਪਨਾ  ਬੰਧੀ ਇੁੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਰਟੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125349422443714&id=100049059699993 

3 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125354325776557&id=100049059699993 
  

4  ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਚ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
 ਬਜੀ ਮੰਡੀ  ਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ  ਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੁੱ ਗੇਗੀ (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://youtu.be/_DdADvEoXZQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125346755777314&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125354325776557&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125354325776557&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125354325776557&id=100049059699993


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125355522443104&id=100049059699993 
  

5 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ 
ਰਨਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ  ਵ-ੈਚਾਰਲਤ, ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 
ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125362039109119&id=100049059699993 

6 16 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125634575748532&id=100049059699993 
  

7 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125627949082528&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ, ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250455093939331072?s=19 
  

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲ ਹਕ ਮਤ ਰ ੰਘ ਵਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ 
ਦੀ  ਥਾਪਨਾ  ਬੰਧੀ ਇੁੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਰਟੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250451910953283585?s=19 

3   

ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250452998389563392?s=19 

4  ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਚ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
 ਬਜੀ ਮੰਡੀ  ਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ  ਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੁੱ ਗੇਗੀ (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250453552067014656?s=19 
  

5 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ 
ਰਨਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ  ਵ-ੈਚਾਰਲਤ, ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 
ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250456447416037385?s=19 

6 16 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250668558335557632?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125355522443104&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125362039109119&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125362039109119&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125362039109119&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=125627949082528&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250455093939331072?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250455093939331072?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250455093939331072?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250451910953283585?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250452998389563392?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250453552067014656?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250456447416037385?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250668558335557632?s=19


7 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250664592084107264?s=19 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਅਫ ਰ ਵੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈ ਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਵਟ ਐੱਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੈ  ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

3 ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ  ਮਾਜ  ੇਵੀ  ੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇ ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਜਲਹੇ ਦੇ ਜਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਰਡਆ ਰਗਆ। 

4  ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਚ ਭੀੜ ਨ ੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
 ਬਜੀ ਮੰਡੀ  ਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਅਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ  ਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਲੁੱ ਗੇਗੀ 

5 ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ, ਰਫਰੋਜਪ ਰ ਵੁੱਲੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  

6 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਵੁੱਲੋਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਕ ਲ ਹਕ ਮਤ ਰ ੰਘ ਵਾਲਾ ਰਵੁੱਚ ਕੋਰਵਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ 
ਦੀ  ਥਾਪਨਾ  ਬੰਧੀ ਇੁੱਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਰਟੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

7 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

8 16 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। 
 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 105 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚ 91 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

01 ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੋਜਰਟਵ ਅਤੇ 13ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਡੰਗ 

  

ਪੌਜਰਟਵ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ  ਰਥਰ-  ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਰ ਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3408370469388652&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ਆਰਾ ਰਵਰਦਆਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਦ ੇਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਰਕਾਰੀ ਅਰਧਆਪਕ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407561609469538&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਰਜਲਾ ਵਾ ੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਰਵਚ ਰਰਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ    
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407532806139085&set=a.3298642393694
794&type=3&t                  
 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250664592084107264?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250664592084107264?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1250664592084107264?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3408370469388652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3408370469388652&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407561609469538&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407561609469538&set=a.3298642393694794&type=3&theater


4 ਰਜਲਾ ਰ ਹਤ ਅਫ ਰ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407531719472527&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਕਰੋਨਾ ਕੇ  ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਰ ਹਤ ਟੀਮਾਂ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407530916139274&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

6 ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਰਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ  ਕਦਾ 
ਹੈ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407521149473584&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7  ਰਹਕਾਰੀ  ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਪਛਲੇ  ਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜਾ ਲੈ  ਕਣਗੇ-ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ   ਖਰਜੰਦਰ 

ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407529286139437&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 105 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚ 91 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

01 ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੋਜਰਟਵ ਅਤੇ 13ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਡੰਗ 

  

ਪੌਜਰਟਵ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ  ਰਥਰ-  ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਰ ਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250649651453165568?s=20 

2 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ਆਰਾ ਰਵਰਦਆਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਦ ੇਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਰਕਾਰੀ ਅਰਧਆਪਕ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250403535973318656?s=20 
 

3 ਰਜਲਾ ਵਾ ੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਰਵਚ ਰਰਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ   
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250400712057483265?s=20 
 

4 ਕਰੋਨਾ ਕੇ  ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਰ ਹਤ ਟੀਮਾਂ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374317210095616?s=20 
 

5  ਰਹਕਾਰੀ  ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਪਛਲੇ  ਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜਾ ਲੈ  ਕਣਗੇ-ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ   ਖਰਜੰਦਰ 

ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374243667173376?s=20 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407531719472527&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407531719472527&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407530916139274&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407530916139274&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407521149473584&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407521149473584&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407521149473584&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407521149473584&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407529286139437&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407529286139437&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407529286139437&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3407529286139437&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250649651453165568?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250403535973318656?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374317210095616?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374243667173376?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374243667173376?s=20


6 ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਰਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ  ਕਦਾ 
ਹੈ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374162830331905?s=20 

 

7 ਰਜਲਾ ਰ ਹਤ ਅਫ ਰ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250400712057483265?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate list of vegetables and fruits 

2 ਰਜਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ 105 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਵਚ 91 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਵ 

01 ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਪੋਜਰਟਵ ਅਤੇ 13ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਰਡੰਗ 

  

ਪੌਜਰਟਵ ਮਰੀਜ ਦੀ ਹਾਲਤ  ਰਥਰ-  ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਨੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਰ ਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਮਨਾ 
 

3 ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦ ਆਰਾ ਰਵਰਦਆਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਰ ੁੱ ਰਖਆ ਦ ੇਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ ਰਕਾਰੀ ਅਰਧਆਪਕ 

 
 

4 ਰਜਲਾ ਵਾ ੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘਰਾਂ ਰਵਚ ਰਰਹਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

5 ਕਰੋਨਾ ਕੇ  ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਰਵੁੱਚ ਆਏ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਰਵੁੱਚ ਲੁੱ ਗੀਆਂ ਰ ਹਤ ਟੀਮਾਂ-ਡਾ. ਰਕਸ਼ਨ ਚੰਦ 

ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

6  ਰਹਕਾਰੀ  ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਪਛਲੇ  ਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੱਦ ਕਰਜਾ ਲੈ  ਕਣਗੇ-ਕੈਬਰਨਟ ਮੰਤਰੀ   ਖਰਜੰਦਰ 

ਰ ੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 

7 ਰਜਲਾ ਰ ਹਤ ਅਫ ਰ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 

8 ਆਪ ੀ ਦ ਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਰਵਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘਟਾ  ਕਦਾ 
ਹੈ-ਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

9 Video share awareness to farmers regarding wheat procurement. 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 15 April Rate List(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685548612248299/ 

2  ਥਾਨਿ  ਰਿਾਰਾਾਂ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਸਹਰੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਿਿੱਧ  ਿੈ  ਹਾਇਤਾ  ਮ ਹ ( ੈਲਫ ਹੈਲਪ੍ ਗਰ ਿੱਪ੍) 

ਰਾਜ ਸਿਚ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ  ਰਗਰਮ ਹਨ । ਇਹ  ਮ ਹ ਿਸਮਊਸਨਟੀ ਰ ੋਈਆਾਂ ਦੇ  ੰਚਾਲਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374162830331905?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1250374162830331905?s=20
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685548612248299/


ਰਾਹੀਂ ਲੋਿਾਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਤਆਰ ਿਰਨ, ਿਾਿਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਿਹਾਰਿ ਮਾ ਿ ਅਤ ੇਦ ਤਾਨੇ ਮ ਹਿੱਈਆ ਿਰਿਾਉਣ ਸਿਚ 

ਇਿ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਭ ਸਮਿਾ ਸਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670535569440/ 

3 ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਲੋਂ  ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ-ਛ ਿਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਤਸਹਤ ਿਰਸਫਊ ਦੌਰਾਨ 26,000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਿਚ ਨਿੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ੀ ਤ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਤਸਹਤ ਸ ਹਤ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਸਜਲੇ ਸਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ 

ਜੋ ਸਿ ੇ ਿੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ  ੇਿਾਿਾਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670802236080/ 

4  "ਅਿੱਜ  ਾਰੀਆਾਂ ਸ ਆ ੀ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗ ਆਾਂ ਨਾਲ ਿੀਿੀਓ ਿਾਨਫਰੰਸ ੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ  ਿਰਾਤਮਿ 

ਮੀਸਟੰਗ ਿੀਤੀ। ਸਜ  ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ-19 ਸਿਰ ਿੱਧ  ਾਿੀ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਤਆਰੀਆਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਚਾਰ  ਾਾਂਝੇ ਿੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ  ਬੰਧੀ ਸਿਚਾਰ  ਾਾਂਝੇ ਿੀਤੇ। ਮੈਨ ੰ ਿ ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿ 

 ਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਾਰਟੀਆਾਂ ਦੇ ਆਗ ਆਾਂ ਨੇ  ਾਨ ੰ ਆਪ੍ਣਾ  ਸਹਯੋਗ ਸਦਿੱਤਾ। ਯਿੀਨਨ ਇ  ਤਰਹਾਾਂ ਇਿਿੱਠੇ ਰਿੱਲ ਿੇ ਅ ੀਂ ਿੋਸਿਿ-

19 ‘ਤੇ ਸਜਿੱਤ ਹਾ ਲ ਿਰਾਾਂਗੇ 

ਰਵ ਥਾਰ ਰਵੁੱਚ ਪੜਹੋ https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ 
ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670905569403/ 

5 ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਨੇ   ਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸਪ੍ਿ ਟੈ ਸਟੰਗ 

 ਹ ਲਤ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ ਾਅਿਾਰ 17 ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਇਲਾਸਿਆਾਂ ਨ ੰ ਿਿਰ ਿਰਨਾ ਹੈ।   ਬਾ 

 ਰਿਾਰ ਨੇ #ਿੋਸਿਿ19 ਟ ੈਸਟੰਗ ਲਈ ਆਈ ੀਐਮਆਰ ਤੋਂ 1000 ਰੈਸਪ੍ਿ ਟੈ ਸਟੰਗ ਸਿਿੱਟਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਐ .ਏ.ਐ . ਨਗਰ (ਮ ਹਾਲੀ) ਅਤ ੇਜਲੰਧਰ ਦੋ ਸਜ਼ਸਲਹਆਾਂ ਨ ੰ ਟੈ ਸਟੰਗ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਸ਼ ਰ  ਿਰਨ ਲਈ 500-500 ਸਿਿੱਟਾਾਂ 

ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ( ਸਿ ਥਾਰ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ ਹ ੋ -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/testing-2/ ) 

(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671125569381/ 

6 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ  ਰਿੱਬੀ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਫ ਲ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ ਇ  

 ਬੰਧੀ  ਮ ਿੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। #ਿੋਸਿਿ19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸ ਹਤ   ਰਿੱਸਿਆ ਨ ੰ 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿ ਦ ਨਾਲ ਮ ਿੱਿ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਸਰੰਦਰ ਸ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ  ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  

ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਲਈ 1867 ਿਰੀਦ ਿੇਂਦਰ ਅਤੇ 1824 ਰਾਈ  ਸਮਲਾਾਂ ਨ  ੰਮੰਿੀ ਯਾਰਿ ਘੋਸਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, 

ਸਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਸਲਸਿੰਗ ਪ੍ਲਾਨ ਅਨ  ਾਰ ਿਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਾਂ ਸਿਚਿਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੀਤੀ ਜਾ ਚ ਿੱਿੀ ਹੈ। ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਿੱਚ  ਿਤੀ ਨਾਲ  ਮਾਸਜਿ ਦ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰਾਲੇ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਜ  ਅਨ  ਾਰ ਮੰਿੀਆਾਂ 

ਸਿਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾ ਲਾ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ 30 ਫ ਿੱਟ ਬਾਈ 30 ਫ ਿੱਟ ਦੇ ਬੋਿ  ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਜਨਹਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਹੀ 

ਿਣਿ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਿੇਗੀਅਤ ੇ ੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿਣਿ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ  ਮਾ  ਿੇਰੇ 10.00 ਿਜ ੇਤੋਂ 

6.00 ਿਜ ੇਤਿੱਿ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671278902699/ 

7  #ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਸਿਰ ਿੱਧ ਜੰਗ ਸਿਚ ਆਪ੍ਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਸਦਆਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ  ਿੈਇਿੱਛਾ 

ਨਾਲ ਸ ਿਲ ਅਤ ੇਪ੍ ਸਲ  ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਪ੍ੰਚਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਮਾ ਿ ਸ ਲਾਈ ਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ 

ਿਰਸਦਆਾਂ  ਰੀ ਅਨ ਰਾਗ ਿਰਮਾ ਪ੍ਰਮ ਿੱਿ  ਿਿੱਤਰ (ਤਿਨੀਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਉਦਯੋਸਗਿ ਸ ਿਲਾਈ, ਪ੍ੰਜਾਬ) ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ 

ਤਿਨੀਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ ੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿਭਾਗ ਦੇ  ਟਾਫ ਅਤ ੇਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪ੍ੀਲ ਿੀਤੀ ਹੈ ਸਿ 

#ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਿਾਰਨ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਈ ਇ   ੰਿਟਿਾਲੀ  ਸਥਤੀ ਸਿਿੱਚ ਸਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਿੇ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਤੇ  ਟਾਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਇ   ੇਿਾ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼ ਿੀਤੀ ਹੈ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ 

ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671485569345/ 

8 जरुरतमंद पररवारों को लंगर व राशन सामग्री ववतरण करने वालों के वलए संबंवित एस.डी.एम. से मंजूरी लनेा अवनवार्य: वजला मैवजस्ट्रेट(प्रेस 

नोट फ़ोटो सवित) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685742968895530/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670535569440/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670802236080/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/all/(%E0%A8%AA%E0%A9%B0%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%AC
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685670905569403/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/14/testing-2/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671125569381/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671278902699/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685671485569345/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685742968895530/


9 कर्फर्ूय के कारण पवूय सैवनक व उनके आवित एक माि की दवाई खरीद कर वबल 15 मई के बाद पालीक्लीवनक में कर सकते िैं क्लेम:कनलय 

पी.एस. मन्िास(प्रेस नोट) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685882765548217/ 

10  3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰਵਆਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਜਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685890525547441/ 

11 मंवडर्ों में वबना नल व साबुन छूए वकसान अच्छी तरि से कर सकें गे िाथों को साफ(प्रेस नोट फ़ोटो सवित) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685892468880580/ 

12 ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਨਵੇਕਲੀ ਪਰਹਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਫ਼ਤ  ੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਰਕਨ ਪੈਕੇਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685901338879693/ 

13 4111 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  79 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਡੋਰ-ਟ -ਡੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685902128879614/ 

14 ਰਜਲੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685904925546001/ 

15 .|| 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਵਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/662835027827746/ 

16  ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਲਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ ਰ , ਅੁੱਜ ਵੇਰਕਾ ਰਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ 
 ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685952752207885/ 

17 ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਸਰਆਤ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਐ .ਿੀ.ਐਮਜ਼ ਿਲੋੰ  ਮੰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਸਿੰਗ। 

ਹ ਸਸ਼ਆਰਪ੍ ਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ(ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685957092207451/ 

18 ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਰ ਿਾਿਟ ਪ੍ਾਉਣ ਦੀ ਧਮਿੀ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ  ਿਤ ਰ ਿ 

ਅਪ੍ਣਾਉਂਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਨੇ   ਬਾ ਭਰ ਦੀਆਾਂ ਮਾਰਿੀਟ ਿਮੇਟੀਆਾਂ ਦੇ  ਮ ਹ  ਿੱਿਤਰਾਾਂ ਨ ੰ ਹਦਾਇਤ ਿੀਤੀ ਸਿ 

ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਸਿਅਿਤੀ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਸਿਿੱਚ ਅਸ ਿੱਿਾ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉ  ਸਿਲਾਫ ਤ ਰੰਤ  ਿਤ ਿਾਰਿਾਈ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇ। 

ਮੰਿੀ ਬੋਰਿ ਦੇ  ਿੱਿਤਰ  ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿ ਆ ਤੀਆ ਦੇ ਇਿ  ਮ ਹ 

ਨੇ ਹਾ ੀ ਦੇ ਮੰਿੀਿਰਨ  ੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਿਰੀਦ ਿਾਰਜਾਾਂ ਦਾ ਬਾਈਿਾਟ ਿਰਨ ਦੀ ਧਮਿੀ ਸਦਿੱਤੀ, ਸਜ  ਨ ੰ ਸਿ ੇ 

ਿੀ ਿੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685966152206545/ 

19 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ 
ਰਨਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰੀ  ਵ-ੈਚਾਰਲਤ, ਤਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ 17 
ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਈ-ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685966302206530/ 

20 ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਾਂ ਿਾਇਰਲ ਸਰ ਰਚ  ਿਾਇਗਨੋ ਸਟਿ ਲੈਬ (ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ)  ਸਿਿੱਚ ਿੋਸਿਿ 19 ਦੇ ਸ਼ਿੱਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ 

ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਲਈ  ਪ੍ ਲਿ ਸਿਧੀ ਸ਼ ਰ  ਿੀਤੀ ਗਈ ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹ ਤ ਹੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਿ ਹਨ। ਇ   ਬੰਧੀ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685882765548217/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685890525547441/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685892468880580/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685901338879693/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685902128879614/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685904925546001/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/662835027827746/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685952752207885/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685957092207451/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685966152206545/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/685966302206530/


ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਸਦਆਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਿਾਿਟਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤ ੇਿੋਜ ਮੰਤਰੀ  ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਿਾਸ਼  ੋਨੀ  ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ 

ਦੀਆਾਂ ਿੀ.ਆਰ.ਿੀ.ਐਲ. ਲੈਬਾਾਂ ਿਲੋਂ  ਜੋ ਪ੍ ਲਿ ਟੈ ਸਟੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮ ਲਾਾਂਿਣ ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਚੋਂ  ਿੋਈ ਿੀ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ 

ਸਮਸਲਆ(ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਦਾ ਸਲੰਿ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/686021515534342/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 15 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250245530753462272?s=19 

2  On Chief Minister @capt_amarinder Singh's directives, Punjab Government constitutes 
20-member task force to address public policy challenges amid #COVID__19 (Govt of 
Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689?s=19 

3 #जरुरतमंद पररवारों को लंगर व राशन सामग्री ववतरण करने वालों के वलए संबंवित एस.डी.एम. से मंजूरी लनेा अवनवार्य: वजला मैवजस्ट्रेट 

- किा, लंगर व राशन ववतरण के समर् फोटोग्राफी करने व अखबार में फोटोग्राफ के प्रकाशन की निीं िोगी आज्ञा(फ़ोटो सवित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250330800899248135?s=19 

4  #ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਸਰਆਤ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਐ .ਿੀ.ਐਮਜ਼ ਿਲੋੰ  ਮੰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਚੈਸਿੰਗ। ਹ ਸਸ਼ਆਰਪ੍ ਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ(ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250436435020152834?s=19 

5 #चेर्रमैन वमल्कफैड की ओर से पंजाब का दौरा शरुु, आज वेरका वमल्क पलांट का वकर्ा दौरा 

- कफ्र्र्ू के दौरान वमल्कफैड की ओर से दूि उत्पादकों की सुवविा के वलए वकए जा रिे प्रबंिों का वलर्ा जार्जा(फ़ोटो सवित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445526434058240?s=19 

6  #कर्फर्ूय के कारण पवूय सैवनक व उनके आवित एक माि की दवाई खरीद कर वबल 15 मई के बाद पालीक्लीवनक में कर सकते िैं 

क्लेम:कनलय पी.एस. मन्िास 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445819158745088?s=19 

7 3 मई तक वववािों की आज्ञा निीं दी जाएगी: वजला मैवजस्ट्रेट 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445950906028032?s=19 

8  #मंवडर्ों में वबना नल व साबुन छूए वकसान अच्छी तरि से कर सकें गे िाथों को साफ(फ़ोटो सवित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446127758839809?s=19 

9 #ਰਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਨਵੇਕਲੀ ਪਰਹਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਫ਼ਤ  ੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਰਕਨ ਪੈਕੇਟ 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446264178577410?s=19 

10 4111 लाभावथयर्ों को 79 लाख से अविक बांटी गई िै डोर टू डोर पेंशन: वडपटी कवमश्नर 

- किा, डाक ववभाग की ओर से घरों में जाकर बांटी जा रिी िै बुढापा व अन्र् ववविर् सिार्ता स्ट्कीमों संबंिी पेंशन(फ़ोटो सवित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446484643786752?s=19 

11  #वजले में 18 से शुरु िोगी गेि ं की खरीद, प्रबंि मुकम्मल: वडपटी कवमश्नर(फ़ोटो सवित) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446835010813953?s=19 

12 CM @capt_amarinder led Punjab Govt in collaboration with #Ola has developed unique 
centralized automated, logic-based technology platform for issuance of e-Passes to 17 
lakh odd farmers in state, along with online management & regulation of all trolleys & 
vehicular movement(Govt. Of Punjab Link) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/686021515534342/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250245530753462272?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250298023457906689?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250330800899248135?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250436435020152834?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445526434058240?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445819158745088?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250445950906028032?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446127758839809?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446264178577410?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446484643786752?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250446835010813953?s=19


https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250388389972471813?s=19 

13 .@DGPPunjabPolice has selected 25 @PunjabPoliceInd officers across districts for 
coveted ‘Director General of Police Honour for Exemplary Sewa to Society’ for their 
exceptional community service on frontlines of the #COVID19 operations & response 
activities in state 
(Govt. Of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250365919181680640?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 15 April Rate List(With Pics) 

2 जरुरतमंद पररवारों को लंगर व राशन सामग्री ववतरण करने वालों के वलए संबंवित एस.डी.एम. से मंजूरी लनेा अवनवार्य: वजला मैवजस्ट्रेट(प्रेस 

नोट फ़ोटो सवित) 

 

3 कर्फर्ूय के कारण पवूय सैवनक व उनके आवित एक माि की दवाई खरीद कर वबल 15 मई के बाद पालीक्लीवनक में कर सकते िैं क्लेम:कनलय 

पी.एस. मन्िास(प्रेस नोट) 

4 3 ਮਈ ਤੁੱਕ ਰਵਆਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਰਜਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

5 मंवडर्ों में वबना नल व साबुन छूए वकसान अच्छी तरि से कर सकें गे िाथों को साफ(प्रेस नोट फ़ोटो सवित) 

6 ਰਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰਨਵੇਕਲੀ ਪਰਹਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਮ ਫ਼ਤ  ੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਰਕਨ ਪੈਕੇਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

7 4111 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  79 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਡੋਰ-ਟ -ਡੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ ਮਤੇ) 

8 ਰਜਲੇ 'ਚ 18 ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪਰਬੰਧ ਮ ਕੰਮਲ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮੇਤ) 

9 ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਲਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ ਰ , ਅੁੱਜ ਵੇਰਕਾ ਰਮਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ 
 ਮੇਤ) 

10 ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਸਰਆਤ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 'ਤੇ ਐ .ਿੀ.ਐਮਜ਼ ਿਲੋੰ  ਮੰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਸਿੰਗ। 

ਹ ਸਸ਼ਆਰਪ੍ ਰ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ(ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS EIGHT FIRs, SIX FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297735328587&set=pcb.785298008661
893&type=3&theater 

2 MAJOR SIGH OF RELIEF AS 65 SAMPLES OF SUSPECTED PATIENTS TURN NEGATIVE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297085328652&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250388389972471813?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250365919181680640?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297735328587&set=pcb.785298008661893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297735328587&set=pcb.785298008661893&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297085328652&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785297085328652&set=a.112526199272414&type=3&theater


3  MILKFED CHAIRMAN REVIEWS FUNCTIONING OF VERKA MILK PLANT IN WAKE OF COVID-
19 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785277838663910&set=pcb.785278141997
213&type=3&theater 

4 DC AND CP ASK HEALTH DEPARTMENT TO FURTHER AGGRESSIVELY INTENSIFY DOOR TO 
DOOR IDENTIFICATION DRIVE OF PATIENT SUFFERING FROM COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785276571997370&set=pcb.785276805330
680&type=3&theater 

5 DC AND CP EXHORT THE PEOPLE TO BE RESPONSIBLE CITIZEN, STAY AT HOME FOR 
NATIONAL INTEREST 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785252038666490&set=pcb.785252398666
454&type=3&theater 

6 COMMENDATION CERTIFICATES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE TEAM 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785223028669391&set=pcb.785223432002
684&type=3&theater 

7 DC FORMS HIGH-POWERED COMMITTEE FOR SMOOTH AND HASSLE FREE WHEAT 
PROCUREMENT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785220932002934&set=pcb.785221388669
555&type=3&theater 

8 ADMINISTRATION SUPPLIES 99461 LITRES MILK, 822-KG CHEESE, 10352-KG CURD, 9360 
LITRES LASSI, 287-KG KHEER AND 7076 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785218735336487&set=pcb.785219202003
107&type=3&theater 

9 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785215482003479&set=pcb.785215558670
138&type=3&theater 

10 COVID-19---COUNSELLING OF SUSPECTED PATIENTS IN CIVIL HOSPITAL HELP TO BOOST 
THEIR MORALE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785211418670552&set=pcb.785212882003
739&type=3&theater 

11 A team of district administration dispatched 200 food packets to Village Raipur Arayian. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785154568676237&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

12 Dc LIVE VIDEO 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785103698681324/ 

13 CP LIVE VIDEO 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785100305348330/ 

14 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785097742015253/ 

15 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785091682015859/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785277838663910&set=pcb.785278141997213&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785277838663910&set=pcb.785278141997213&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785276571997370&set=pcb.785276805330680&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785276571997370&set=pcb.785276805330680&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785252038666490&set=pcb.785252398666454&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785252038666490&set=pcb.785252398666454&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785223028669391&set=pcb.785223432002684&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785223028669391&set=pcb.785223432002684&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785220932002934&set=pcb.785221388669555&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785220932002934&set=pcb.785221388669555&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785218735336487&set=pcb.785219202003107&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785218735336487&set=pcb.785219202003107&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785215482003479&set=pcb.785215558670138&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785215482003479&set=pcb.785215558670138&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785211418670552&set=pcb.785212882003739&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785211418670552&set=pcb.785212882003739&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785154568676237&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785154568676237&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785103698681324/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785100305348330/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785097742015253/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785091682015859/


16 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785077032017324/ 

17 Flag Mrach In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785071048684589/ 

18 A team of administration distributes dry ration in Village Chahrke, 
Sub Tehsil Bhogpur, Jalandhar. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785022668689427&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

19 Rate list of vegetables and fruits in Jalandhar 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784929275365433&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 A team of district administration dispatched 200 food packets to Village Raipur Arayian. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250374615555280896 

2 A team of administration distributes dry ration in Village Chahrke, 
Sub Tehsil Bhogpur, Jalandhar. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250312245013168131 

3 A wonderful awareness song by Jalandhar based Journalist Patras Massih. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250308514938884096 

4 Rate list of vegetables and fruits in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250264137852059649 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate list of vegetables and fruits in Jalandhar 

2 Major sigh of relief as 65 samples of suspected patients turn negative  

3 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS EIGHT FIRs, SIX FOR NOT WEARING MASK 

4 DC and CP ask Health department to further aggressively intensify door to door 
identification drive of patient suffering from Covid 19 

5 DC and CP exhort the people to be responsible citizen, stay at home for national interest 

6 MILKFED CHAIRMAN REVIEWS FUNCTIONING OF VERKA MILK PLANT IN WAKE OF COVID-
19 

7 COMMENDATION CERTIFICATES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE TEAM 

8 DC FORMS HIGH-POWERED COMMITTEE FOR SMOOTH AND HASSLE FREE WHEAT 
PROCUREMENT  

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785077032017324/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/785071048684589/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785022668689427&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785022668689427&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784929275365433&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784929275365433&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250374615555280896
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250312245013168131
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250308514938884096
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250264137852059649


9 COVID-19---COUNSELLING OF SUSPECTED PATIENTS IN CIVIL HOSPITAL HELP TO BOOST 
THEIR MORALE 

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

11 ADMINISTRATION SUPPLIES 99461 LITRES MILK, 822-KG CHEESE, 10352-KG CURD, 9360 
LITRES LASSI, 287-KG KHEER AND 7076 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਯੋਧੇ 

*ਘਰਾਂ ਰਵਚ ਰਹੋ ਤੇ ਰਜੰਮੇਵਾਰ ਬਣ-ੋਰ ਵਲ  ਰਜਨ 

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

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਰਪੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ 

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

3 ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

4 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
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 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਦੇ ਯੋਧੇ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਰਪੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ 

 

5 ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ੰ ਹਦ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
 

https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3zNVVJlkDIZq8ftBeqEmhSZfHM5wCKdnibL7Srbrzo-A8vRU5YGX6HMxfphT1tsT2DzA0pSSuFlGsANV4lwIjbKOELyC5nbGGWiYWQdbYtmmPnSFqON5C7QHTcywPXpQYj1w3SIok3TXoX52WedR-Kr3qp7iup7Zy8AMI44k1tZOVYa6ok5pEY32Cg6f_tbn4oFpSGT43VsY8HzSMpeUskW4Das4LK4tgb-K9s2hxOEyNUNtbJdJRkZfWrbfSs2hxc4tQjNFE9y5CNODh_w6mFIP2dCfe8um1wSclBlxl10pwgvvdydoqssujbXzOIRdnZKxsFvJN4G08fskirKrhzbESZkyR2k&__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.ARBr3zNVVJlkDIZq8ftBeqEmhSZfHM5wCKdnibL7Srbrzo-A8vRU5YGX6HMxfphT1tsT2DzA0pSSuFlGsANV4lwIjbKOELyC5nbGGWiYWQdbYtmmPnSFqON5C7QHTcywPXpQYj1w3SIok3TXoX52WedR-Kr3qp7iup7Zy8AMI44k1tZOVYa6ok5pEY32Cg6f_tbn4oFpSGT43VsY8HzSMpeUskW4Das4LK4tgb-K9s2hxOEyNUNtbJdJRkZfWrbfSs2hxc4tQjNFE9y5CNODh_w6mFIP2dCfe8um1wSclBlxl10pwgvvdydoqssujbXzOIRdnZKxsFvJN4G08fskirKrhzbESZkyR2k&__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


6 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
 

7 Revised Curfew Orders of DM 

8 Media bite of DC Kapurthala reg. Revised Curfew Orders 

9 Media bite of DC Kapurhala reg. Corona Tests 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Vegetable and Fruit Rate List for 16/04/2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2993419664034941/ 

2 ਿਿੱਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ  ਾਿੀ ਆਪ੍ਣੇ  ਾਰੇ ਸਿ ਾਨ ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ 

 ਾਸਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪ੍ੀਲ ਹੈ ਸਿ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮ ੰਹ ‘ਤੇ ਮਾ ਿ ਜ਼ਰ ਰ ਪ੍ਾ ਿੇ ਜਾਓ ਸਿਉੰਸਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ,  ਮਾਸਜਿ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ,  ਮੇਂ- ਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹ ੋਤ ੇਇ   ਭ ਦੇ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ ਿਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2990105911032983/?vh=e&d=n  

3 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 15, 
2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2991834120860162/?vh=e&d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #Ludhiana DC @239pradeep informed that in a good news for the residents, no 
new positive case of #Covid_19 has been reported in district in last three days. 
This has been possible only due to dedicated hard work by all officials of health 
department as well as other departments. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250438205343596546?s=08 

2 The situation is totally under control and all senior officials are personally 
monitoring it on daily basis. Till date, more than 1.5 lakh food packets/ration 
provided by @PunjabGovtIndia, District Red Cross Society and SDRF have been 
provided and more packets are being provided. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250438843364298752?s=08 

3 For the benefit of residents, the #Ludhiana district administration would be starting 
a medical bulletin shortly. Residents would have direct interaction with a team of 
experts. This team would answer all queries of residents related to #Covid_19. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250456011871264772?s=08 

4 If the situation remains under control in any particular area by April 20, 2020, then 
some relaxations would be given to that particular area. With regard to #Ludhiana, 
meeting to analyse whether relaxations are to be given or not would be held on 
April 20, said DC  @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250457935853076481?s=08 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBr3zNVVJlkDIZq8ftBeqEmhSZfHM5wCKdnibL7Srbrzo-A8vRU5YGX6HMxfphT1tsT2DzA0pSSuFlGsANV4lwIjbKOELyC5nbGGWiYWQdbYtmmPnSFqON5C7QHTcywPXpQYj1w3SIok3TXoX52WedR-Kr3qp7iup7Zy8AMI44k1tZOVYa6ok5pEY32Cg6f_tbn4oFpSGT43VsY8HzSMpeUskW4Das4LK4tgb-K9s2hxOEyNUNtbJdJRkZfWrbfSs2hxc4tQjNFE9y5CNODh_w6mFIP2dCfe8um1wSclBlxl10pwgvvdydoqssujbXzOIRdnZKxsFvJN4G08fskirKrhzbESZkyR2k&__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.ARBr3zNVVJlkDIZq8ftBeqEmhSZfHM5wCKdnibL7Srbrzo-A8vRU5YGX6HMxfphT1tsT2DzA0pSSuFlGsANV4lwIjbKOELyC5nbGGWiYWQdbYtmmPnSFqON5C7QHTcywPXpQYj1w3SIok3TXoX52WedR-Kr3qp7iup7Zy8AMI44k1tZOVYa6ok5pEY32Cg6f_tbn4oFpSGT43VsY8HzSMpeUskW4Das4LK4tgb-K9s2hxOEyNUNtbJdJRkZfWrbfSs2hxc4tQjNFE9y5CNODh_w6mFIP2dCfe8um1wSclBlxl10pwgvvdydoqssujbXzOIRdnZKxsFvJN4G08fskirKrhzbESZkyR2k&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2993419664034941/
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2990105911032983/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2991834120860162/?vh=e&d=n
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250438205343596546?s=08
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250438843364298752?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250456011871264772?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250457935853076481?s=08


5 Till date, 844 samples of suspected patients have been taken in district 
#Ludhiana, while reports of 698 samples have been received. 668 patients have 
tested negative and results of 146 samples are awaited.Till date, 13 patients have 
tested positive for #Covid_19, DC @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250461208118996992?s=08 

6 Vegetable and Fruit Rate List for 16/04/2020 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250635718063316993 

7 In view of #Covid_19, the elaborate arrangements have been made for the safety 
of residents. To isolate the suspected and other patients, the District 
Administration has set up more than 2500 bed facility in different isolation centres, 
said #Ludhiana DC @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250593632844779525?s=08 

8 From now onwards, Food Preparation Establishments can not be opened. DC-
cum-District Magistrate @239pradeep withdraws orders issued on an 
experimental basis 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250697803468136449?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Vegetable and Fruit Rate List for 16/04/2020 

2 ਿਿੱਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ  ਾਿੀ ਆਪ੍ਣੇ  ਾਰੇ ਸਿ ਾਨ ਭਰਾਿਾਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ 

 ਾਸਰਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪ੍ੀਲ ਹੈ ਸਿ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਜਾਣ ਿੇਲੇ ਮ ੰਹ ‘ਤੇ ਮਾ ਿ ਜ਼ਰ ਰ ਪ੍ਾ ਿੇ ਜਾਓ ਸਿਉੰਸਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰ ਸਦਿੱਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ,  ਮਾਸਜਿ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਿੱਿੋ,  ਮੇਂ- ਮੇਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਥ ਧੋਂਦੇ ਰਹ ੋਤ ੇਇ   ਭ ਦੇ ਮੰਿੀਆਾਂ ਸਿਿੱਚ ਪ੍ ਿਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਿੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। 

3 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 15, 
2020 

4 NOVEL CORONAVIRUS (COVID 19): 

MORE THAN 2,500 ISOLATION BED FACILITY SET UP IN DISTRICT LUDHIANA 

DEPUTY COMMISSIONER VISITS ISOLATION CENTRE AT MERITORIOUS 

SCHOOL (ENGLISH & PUNJABI) 

5 NOVEL CORONAVIRUS (COVID 19): 

JUDGES & COURT STAFF OF DISTRICT LUDHIANA DONATE RS 10 LAKH FOR 

CM COVID RELIEF FUND (ENGLISH & PUNJABI) 

6 NOVEL CORONAVIRUS (COVID 19): 

NO NEW POSITIVE CASE IN DISTRICT SINCE LAST THREE DAYS: DEPUTY 

COMMISSIONER 

ASSURES SITUATION UNDER CONTROL, PEOPLE SHOULD NOT PANIC & 

STAY INDOORS 
DECISION ON CURFEW/LOCKDOWN RELAXATIONS TO BE TAKEN ON APRIL 

20 
SAYS FOR WELFARE OF RESIDENTS, DISTRICT ADMINISTRATION TO START 

MEDICAL BULLETIN SHORTLY 
PROCUREMENT STARTS TODAY, PASSES BEING PROVIDED TO FARMERS BY 

ARHTIYAS 
ASSURES ALL ARRANGEMENTS REGARDING HASSLE FREE PROCUREMENT 

PUT IN PLACE (ENGLISH & PUNJABI) 

 
Youtbue 

https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250461208118996992?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250635718063316993
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250593632844779525?s=08
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1250697803468136449?s=08


S.N. TEXT 

1 Daily Update by DC Ludhiana on COVID 19 
https://www.youtube.com/watch?v=3wXCRC6N3Ac&feature=youtu.be 

2 An appeal by Bankfinco Vice Chairman Mohd. Gulab 
https://www.youtube.com/watch?v=Fd9ZZnJotFY&feature=youtu.be 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਣਿ ਦੀ ਿਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਾਂ  ਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਿ। 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656502371795044&id=184720362306583 

2 -16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ: ਰ ਵਲ 

 ਰਜਨ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500925128522&id=1847203623
06583 
 

3 ਮਾਨ ਾ ਸਰਹਰ ਵਾ ੀਆਂ ਵੁੱ ਲੋੋੋੋਂ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
 ਨਮਾਨ 

ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਫਲ-ਫਰ ਟ  

-ਕੋਰੋੋੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋੋੋੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ  ਰਹਯੋੋੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰਰਫਊ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ: ਐ ਐ ਪੀ. 
ਡਾ.ਨਰਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656499798461968&id=1847203623
06583 
 

4 ਮਾਨ ਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ; ਰਕ ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਨਾਲ  ਵਾਗਤ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹ ੰ ਰਦਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਈਜ :  

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ ਰਲ  ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ ਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ : ਐ .ਐ .ਪੀ. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656498948462053&id=1847203623
06583 

5 - ਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਾਨ ਾ ਦੀਆਂ ਰਵਰਦਆਰਥਣਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾ ਕ 

-ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ ਰਵਚ 5 ਹਜਾਰ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ:  ੰ ਥਾ ਮ ਖੀ 
-ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਰ ਰਖਆਰਥਣਾਂ  ਮਾਜ  ੇਵਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹ ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500101795271&id=1847203623
06583 
 

6 ਫਲ ਅਤ ੇ ਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਰੇਟ ਸਲ ਟ।  

ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਮਾਨ ਾ। 16-04-2020 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656355791809702&id=184720362306583 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3wXCRC6N3Ac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fd9ZZnJotFY&feature=youtu.be
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656502371795044&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500925128522&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500925128522&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656499798461968&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656499798461968&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656498948462053&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656498948462053&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500101795271&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656500101795271&id=184720362306583
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=656355791809702&id=184720362306583


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਣਿ ਦੀ ਿਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਾਂ  ਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਿ। 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250680801039007749?s=20 

2 -16 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਰ ਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੁੱਕ: ਰ ਵਲ 

 ਰਜਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678511167135745?s=20 
 

3 ਮਾਨ ਾ ਸਰਹਰ ਵਾ ੀਆਂ ਵੁੱ ਲੋੋੋੋਂ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਰਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
 ਨਮਾਨ 

ਪ ਰਲ  ਕਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਵੰਡੇ ਫਲ-ਫਰ ਟ  

-ਕੋਰੋੋੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋੋੋੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕ  ਰਹਯੋੋੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰਰਫਊ ਨ ੰ  ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ: ਐ ਐ ਪੀ. 
ਡਾ.ਨਰਰੰਦਰ ਭਾਰਗਵ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678391642025990?s=20 
 

4 ਮਾਨ ਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ; ਰਕ ਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ ੁੱ ਲਾਂ ਨਾਲ  ਵਾਗਤ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹ ੰ ਰਦਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨ ੰ   ੈਨੇਟਾਈਜ :  

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ 

-ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ ਰਲ  ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ ਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ : ਐ .ਐ .ਪੀ. 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678319449731075?s=20 

5 - ਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਮਾਨ ਾ ਦੀਆਂ ਰਵਰਦਆਰਥਣਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾ ਕ 

-ਪਰਹਲੇ ਗੇੜ ਰਵਚ 5 ਹਜਾਰ ਮਾ ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ:  ੰ ਥਾ ਮ ਖੀ 
-ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਰ ਰਖਆਰਥਣਾਂ  ਮਾਜ  ੇਵਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹ ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678245529251840?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਣਿ ਦੀ ਿਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਾਂ  ਿੇਰੇ 6 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜ ੇਤਿੱਿ। 

2 ਫਲ ਅਤ ੇ ਬਜੀਆਾਂ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਰੇਟ ਸਲ ਟ।  

ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਮਾਨ ਾ। 16-04-2020 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250680801039007749?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678511167135745?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678391642025990?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678319449731075?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1250678245529251840?s=20


1 ਰਜਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ ਰ . ਰਨਹਾਲ ਰ ੰਘ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਰਵਖੇ ਰਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ ੁੱ ਲ ਦ ੇਕੇ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ  ਵਾਗਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630835347056763&id=10825291718873
86 
 
 

2 ਰ ਰ ਦਰਦ ਤ ੇਗਲ ਰਵੁੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ  ਾਹ ਲੈਣ ਰਵੁੱਚ ਤਕਲੀਫ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। 

ਿਾਿਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 1800-180-4104 ਤੇ  ਪੰ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਾ ਐਪ੍ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। #ਜਾਣਕਾਰੀਰੁੱ ਖੋ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ  #ਰਹੋਘਰ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ 

... 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630813163725648&id=10825291718873
86 
 

3 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662835007827748&id=108252917188738
6 
 

4 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ 
ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630095947130703&id=10825291718873
86 
 

5 ਰਜਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਇਨ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ  ਅਤੇ ਰਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ 
ਤੋ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 

--ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਖਾ  ਰਖਆਲ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

--ਇ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਦ ਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮ ਵਮਟੈ ਕਰਨ ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ   ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ-- ੰਦੀਪ ਹੰ  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630093063797658&id=10825291718873
86 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Mr. Bharat Inder Singh Chahal,  Advisor to the Chief Minister @capt_amarinder 
Singh today contributed one month salary to the Chief Minister COVID Relief 
Fund. Speaking on the occasion he appealed to the people to come forward and 
donate generously for this noble cause. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250349436330360833?s=20 
 

2 Grain market Dharamkot ready for wheat procurement. Punjab govt committed to 
procure evert grain. Watch here  
https://twitter.com/DproMoga/status/1250297394194870272?s=20 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630835347056763&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630835347056763&id=1082529171887386
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630813163725648&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630813163725648&id=1082529171887386
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWooEOacxYytUs8PzjFipiPk1qk_soMp18Wc_7Xdum4vpMMfnXxwxTlISnBA34V9aL13wemKt6iy02MNbCe-OfkvMFCja8srBsDPHseupjoC-X7vO7g2t2wiYEMFwUzKM425qNEizjgKB8-qXrA9zsThkdyiUp-rn2SHgWUxYz4gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWooEOacxYytUs8PzjFipiPk1qk_soMp18Wc_7Xdum4vpMMfnXxwxTlISnBA34V9aL13wemKt6iy02MNbCe-OfkvMFCja8srBsDPHseupjoC-X7vO7g2t2wiYEMFwUzKM425qNEizjgKB8-qXrA9zsThkdyiUp-rn2SHgWUxYz4gQ&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662835007827748&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=662835007827748&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630095947130703&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630095947130703&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630093063797658&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1630093063797658&id=1082529171887386
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1250349436330360833?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1250297394194870272?s=20


 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਹਦ ਦ ਅੰਦਰ ਕੰਬਾਇਨ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ  ਅਤੇ ਰਰਪੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ 
ਤੋ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਰਰਹਣਗੀਆਂ ਖ ੁੱ ਲਹੀਆਂ 

--ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਖਾ  ਰਖਆਲ ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਵੀ 
ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

--ਇ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਦ ਰਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਮ ਵਮਟੈ ਕਰਨ ਤ ੇਹੋਵੇਗੀ   ਖਤ ਕਾਰਵਾਈ-- ੰਦੀਪ ਹੰ  

2 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ 
ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 || 15 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ ਸਬਆਨ । 
 

4 ਰ ਰ ਦਰਦ ਤ ੇਗਲ ਰਵੁੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਬ ਖ਼ਾਰ ਅਤੇ  ਾਹ ਲੈਣ ਰਵੁੱਚ ਤਕਲੀਫ #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਹਨ। 

ਿਾਿਟਰੀ  ਲਾਹ ਲਈ ਤ ਰੰਤ 1800-180-4104 ਤੇ  ਪੰ੍ਰਿ ਿਰੋ। ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਿੋਿਾ ਐਪ੍ 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਿਰੋ। #ਜਾਣਕਾਰੀਰੁੱ ਖੋ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ  #ਰਹੋਘਰ  ਰੁੱ ਰਖਅਤਰਹੋ 

... 
 

5 ਰਜਲਹਾ ਮੋਗਾ ਚ ਅੁੱਜ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ ਰ . ਰਨਹਾਲ ਰ ੰਘ ਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਰਵਖੇ ਰਜੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ ੁੱ ਲ ਦ ੇਕੇ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ  ਵਾਗਤ 

6 Mr. Bharat Inder Singh Chahal,  Advisor to the Chief Minister @capt_amarinder 
Singh today contributed one month salary to the Chief Minister COVID Relief 
Fund. Speaking on the occasion he appealed to the people to come forward and 
donate generously for this noble cause. 
 

7 Grain market Dharamkot ready for wheat procurement. Punjab govt committed to 
procure evert grain. Watch here  

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜਲਹੇ 'ਚ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ 584 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197263420614170/ 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWooEOacxYytUs8PzjFipiPk1qk_soMp18Wc_7Xdum4vpMMfnXxwxTlISnBA34V9aL13wemKt6iy02MNbCe-OfkvMFCja8srBsDPHseupjoC-X7vO7g2t2wiYEMFwUzKM425qNEizjgKB8-qXrA9zsThkdyiUp-rn2SHgWUxYz4gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWooEOacxYytUs8PzjFipiPk1qk_soMp18Wc_7Xdum4vpMMfnXxwxTlISnBA34V9aL13wemKt6iy02MNbCe-OfkvMFCja8srBsDPHseupjoC-X7vO7g2t2wiYEMFwUzKM425qNEizjgKB8-qXrA9zsThkdyiUp-rn2SHgWUxYz4gQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A9%8B%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B%E0%A8%98%E0%A8%B0%E0%A8%B8%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%BF%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%8B?__cft__%5B0%5D=AZVg3nXmE8PSYxmqmj9X8ZHsD9i0R5ObU0fSKDYx-5MDrEohlRsGEkIZlPrRF0LylspUjqzDAuflzRiap7NpcUwkRqxTSzHaw461_UlblyVOAkfPnFbpR67329t2LG8kAezAjHg89wz4dw17tBsYbZETz0BB6qwDhkBP9gT_DAaVxg&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197263420614170/


2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ  ਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਰ ੰਘ ਚਾਹਲ ਵੁੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਕੋਰਵਡ19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197262507280928/ 
 

3 ਰਕ ਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਮੁੱ ਰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾ ੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤ ੇਲੈ  ਕਦੇ ਹਨ  ਲਾਹ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197090570631455/ 
 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜਲਹੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ ਰ , ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ 
ਆਪਣੀ ਰਜਣ -ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197080100632502/ 
 

5 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹ ਕਮ 
ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197066817300497/ 
 

6 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਵੁੱਲੋਂ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197023310638181/ 
 

7 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196943420646170/ 
 

8 #ਕੋਰਵਡ_19 ਦੇ  ੰਿਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ    ਬਾ ਭਰ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਰਸਿਘਨ 

ਿਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪ੍ ਰਾ ਮੰਿੀ ਦੀਆਾਂ ਤ ਿੀਰਾਾਂ ਤੇ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਤੇ ਆ ਹਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿਚਾਰ। 

ਿਰੀਦ ਦੌਰਾਨ #ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਹਰ  ੰਭਿ ਹੀਲਾ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196942473979598/ 
 

9 One COVID positive case 50 yrs old male was found in safabadi gate on late night Tuesday 
information given by CS Dr Harish Malhotra on 15 April at 10 am 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196807250659787/ 
 

10 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ   ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ  ਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196764073997438/ 
 

 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਤਿਨੀਿੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮ ੰਗੀ/ਮਿੱਿੀ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਾਿ ਿੇਤੀਬਾ ੀ ਦਫਤਰ ਪ੍ਸਟਆਲਾ,  ਰਸਹੰਦ ਰੋਿ 

ਿ ਿੱਲਹ ਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿ ਾਨ ਸਿ ੇ ਿੀ ਸਿ ਮ ਦੀ  ਮਿੱਸ ਆ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਨੰਬਰ 98143-33388, 98782-68424, 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197262507280928/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197090570631455/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197080100632502/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197066817300497/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1197023310638181/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1196943420646170/
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.ARBc4TpzqsuFJ74TbLaCbsXwq37xxFij6C02LsZrOQigM9ZrrXz201qIqNzBvT-bg2Zn2oX8K_khTvFA64_9E7pMi-VS1jjxNQTuD_WXZtRIoS9gwFMazqpwAie1Ck7rY6hI-POa4MmrO8EdBXF8WbLff9wkfVW499gsp_6WHWKucKAUJjFnqxot2r87qynTQxgtWJRLJH7EYSeaV-GMgwCh-xZo3vtfMvGosTGLA4W7nGqueklqXjq1mezLbGvE48TQ9siUMq07bjjxHT6TqMDZaIo6PJGxJzxaF8zz1dacZtm-tyy5SQ6OfNWT6zC-ge2izEAFkcbyNJ2-3UoYUeDaPQ&__tn__=%2ANK-R
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95017-39428, 935686-06633 ਤੇ 97795-84487 'ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿਰ  ਿਦੇ ਹਨ। 

#PunjabFightsCorona @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250402372960096256?s=08 
 

2 ਪ੍ਸਟਆਲਾ ਦੇ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਸਜ ਟਰੇਟ ਸ਼ਰੀ ਿ ਮਾਰ ਅਸਮਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ,  ੰਘਤਾ 1973 (2 ਆਫ 1974) ਦੀ ਧਾਰਾ 

144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਅਸਧਿਾਰਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਲਹ ਾ ਪ੍ਸਟਆਲਾ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਰਸਹੰਦ ਿ ੰਹਦ ਨ ੰ ਅਿੱਗ 

ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। #PunjabFightsCorona @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250401807421104128?s=08 
 

3 #PunjabFightsCorona 

ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਸਰਹਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ 

-ਪਰਟਆਲਾ ਸਰਹਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਪ ਰਨ ਪਾਬੰਦੀ - ਹ ਕਮ ਤ ਰੰਤ ਪਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗ  
@preneet_kaur @capt_amarinder @PunjabGovtIndia @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250401005663027207?s=08 
 

4 Mr. Bharat Inder Singh Chahal,  Advisor to the Chief Minister @capt_amarinder 
Singh today contributed one month salary to the Chief Minister COVID Relief 
Fund. Speaking on the occasion he appealed to the people to come forward and 
donate generously for this noble cause. 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250398550564823042?s=08 
 

5 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜਲਹੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ ਰ , ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ ਆਪਣੀ 
ਰਜਣ -ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ-ਰਾਜਪ ਰਾ,  ਮਾਣਾ, ਘਨੌਰ, ਭਾਦ ੋਂ, ਕਪ ਰੀ, ਮਰਦਾਂਪ ਰ, ਮਾੜ , ਮੰਡੌਲੀ ਤੇ ਜੰਗ ਮੰਘੌਲੀ 
'ਚ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

#PunjabFightsCorona #Procurement @capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
@CMOPb #GoGsonduty 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250398328266715137?s=08 
 

6 #DCPatiala  ਰੀ ਿ ਮਾਰ ਅਸਮਤ ਪ੍ਸਟਆਲਾ ਸਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਿ ਨੀਿਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ੍ਣਾ  ੰਦੇਸ਼ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ । 

#PunjabFightsCorona 
@capt_amarinder @PunjabGovtIndia @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250397888485580802?s=08 
 

7 ਪ੍ਸਟਆਲਾ ਦੇ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ  ਰੀ ਿ ਮਾਰ ਅਸਮਤ ਦਾ   ਨੇਹਾ। 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250397299961819138?s=08 
 

8 CMO Punjab 
@CMOPb·19h 
Mr. Bharat Inder Singh Chahal, Advisor to the Chief Minister @capt_amarinder 
Singh today contributed one month salary to the Chief Minister COVID Relief 
Fund. Speaking on the occasion he appealed to the people to come forward and 
donate generously for this noble cause. 
https://twitter.com/CMOPb/status/1250349275961147392?s=08 
 

9 Amid #COVID_19 Crisis, Punjab Government has started safe and smooth 
#WheatProcurement at Rajpura. Every possible measure is being taken to  check 
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the spread of #CoronaVirus besides ensuring the uninterrupted 
#WheatProcurement 
#PunjabFightsCorona 
@capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250347074261889027?s=08 
 

10 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ   ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ  ਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਚੀ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250299845056712705?s=08 
 

11 One #COVID19 positive case 50 yrs old male was found in safabadi gate on late 
night Tuesday information given by CS Patiala Dr Harish Malhotra on 15 April at 
10 am @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1250292464151216128?s=08 
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S.N. TEXT 

1 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜਲਹੇ 'ਚ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ 584 ਮੀਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਮਦ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ  ਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਰ ੰਘ ਚਾਹਲ ਵੁੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੁੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਕੋਰਵਡ19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ  (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

3 ਰਕ ਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਮੁੱ ਰ ਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾ ੋਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤ ੇਲੈ  ਕਦੇ ਹਨ  ਲਾਹ 
(ਫੋਟੋ) 

4 ਪਰਟਆਲਾ ਰਜਲਹੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ ਰ , ਰਕ ਾਨ ਕ ਪਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈਕੇ ਆਏ 
ਆਪਣੀ ਰਜਣ -ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

 

5 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪ ਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹ ਕਮ 
ਜਾਰੀ (ਪਰੈ  ਨੋਟ)            

6 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਵੁੱਲੋਂ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ  (ਵੀਰਡਓ) 

7 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼#ਕੋਰਵਡ_19 

ਦੇ  ੰਿਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ    ਬਾ ਭਰ ਸਿਿੱਚ ਿਣਿ ਦੀ   ਰਿੱਸਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਿਰ 

ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ  ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪ੍ ਰਾ ਮੰਿੀ ਦੀਆਾਂ ਤ ਿੀਰਾਾਂ ਤੇ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਤੇ ਆ ਹਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿਚਾਰ। ਿਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 

#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ  ੰਭਿ 

ਹੀਲਾ ਿੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।   (ਵੀਰਡਓ) 

8 ਰਜਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਟਆਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਵ ਨੀਕਾਂ ਦੀ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

9 One COVID positive case 50 yrs old male was found in safabadi gate on late night Tuesday 

information given by CS Dr Harish Malhotra on 15 April at 10 am (ਵੀਰਡਓ) 

10 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ   ਬਜੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ  ਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਚੀ (ਫੋਟੋ) 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBc4TpzqsuFJ74TbLaCbsXwq37xxFij6C02LsZrOQigM9ZrrXz201qIqNzBvT-bg2Zn2oX8K_khTvFA64_9E7pMi-VS1jjxNQTuD_WXZtRIoS9gwFMazqpwAie1Ck7rY6hI-POa4MmrO8EdBXF8WbLff9wkfVW499gsp_6WHWKucKAUJjFnqxot2r87qynTQxgtWJRLJH7EYSeaV-GMgwCh-xZo3vtfMvGosTGLA4W7nGqueklqXjq1mezLbGvE48TQ9siUMq07bjjxHT6TqMDZaIo6PJGxJzxaF8zz1dacZtm-tyy5SQ6OfNWT6zC-ge2izEAFkcbyNJ2-3UoYUeDaPQ&__tn__=%2ANK-R


YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ ਪਰਟਆਲਾ  ਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਵੁੱਲੋਂ ਰਜਲਹਾ ਵਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/oALz_DNDC9k 

 
 
 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਰਟੰਗ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516
272852334974  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਦੇ ਚਲਰਦਆਂ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ   ਰ  ਕੀਤਾ ਕ ਪਨ ਰ  ਟਮ—
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516
273535668239  

3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ  ੋ ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਪ ਰਾ ਰਧਆਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516
288109000115  

4 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਆਈ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਪੋਰਟ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 
ਨੈਗੈਰਟਵ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516
740642288195  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਰਟੰਗ 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਦੇ ਚਲਰਦਆਂ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ   ਰ  ਕੀਤਾ ਕ ਪਨ ਰ  ਟਮ—
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ  ੋ ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਪ ਰਾ ਰਧਆਨ 

4 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਆਈ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਪੋਰਟ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 
ਨੈਗੈਰਟਵ 

 
WhatsApp 
 

https://youtu.be/oALz_DNDC9k
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516272852334974
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516272852334974
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516273535668239
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516273535668239
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516288109000115
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516288109000115
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516740642288195
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/516740642288195


S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਰਟੰਗ 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਦੇ ਚਲਰਦਆਂ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ   ਰ  ਕੀਤਾ ਕ ਪਨ ਰ  ਟਮ—
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ  ੋ ਲ ਰਡ ਟੈਂ  ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਪ ਰਾ ਰਧਆਨ 

4 ਰਜਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਵੁੱਚ 15 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਆਈ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਰਪੋਰਟ 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰੋਨਾ 
ਨੈਗੈਰਟਵ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਰਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰ ਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਲਆ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834541200374631&id=289205534908203 

2 ਵੰਦਨਾ ਭੁੱਲਾ ਬ ਰਟਕ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾ ਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ   ੌਪੇ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834540683708016&id=289205534908203 

3   

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰ ਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਲਆ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250461918331985920?s=19 

2 ਵੰਦਨਾ ਭੁੱਲਾ ਬ ਰਟਕ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾ ਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ   ੌਪੇ  
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250462453802004480?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਪਰਹਲੇ ਰਦਨ 365 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ - ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਰ ਪਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਲਆ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834541200374631&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=834540683708016&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250461918331985920?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1250462453802004480?s=19


S.N. Post with link 

1 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ  ਰੀ ਘਨਰਸਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਵਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ, 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ  ਬੰਧੀ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਦਸਾ ਰਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633542786891312/?d=n 

2 ਸ ਿੱਸਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸ ੰਗਲਾ ਨੇ ਸਿਹਾ ਸਿ ਿੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਨ ੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਅਤ ੇਇ  ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ 

ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਢ ਿੱਿਿੀਂ  ਾਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤ ੇਸ ਹਤ ਸਿਭਾਗ ਨ ੰ ਪ੍ ਰਾ 

 ਸਹਯੋਗ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਿੈਬਸਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਸ ਆ ਸਿ  ਾਰੇ  ਰਿਾਰੀ  ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ ਏਿਾਾਂਤਿਾ  ਿੇਂਦਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਿਰਤਣ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ  ਾਰੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅ   ਿ ਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੰਧਤ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਿਰ 

ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਨਾਾਂ 'ਚ ਿੋਸਿਿ ਿੇਅਰ ਆਇ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰਾਾਂ  ਥਾਸਪ੍ਤ ਿੀਤੇ ਜਾ  ਿਣ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633698830209041/?d=n 
 

3  #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਿ ਅ ਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਿੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜਾਬ  ਰਿਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  

ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਿੀਗ ਹ ਸਿਿੇ  ਥਾਪ੍ਤ  ਟੇਟ ਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਸਧਿਾਰਤ 

ਸਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/662835021161080/?vh=e&d=n 

4 ਰਜਲਹਾ  ੰਗਰ ਰ ਰਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 336 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, 265 ਨੈਗੇਰਟਵ , 3 ਪਾਰਜਰਟਵ, 68 ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633786893533568/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਨਾਲ ਜ  ੇ  ਾਰੇ ਿਰਗਾਾਂ ਦੇ  ਸਹਯੋਗ  ਦਿਾ ਿਣਿ ਦੀ ਿਰੀਦ ਸ਼ ਰ  ਿਰ ਸਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ ਹਾਿੇ 

 ਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਅ ੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਿਾਾਂਗੇ ਸਿ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਸਿਸਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ ਿੋਈ  ਮਿੱਸ ਆ ਨਾ ਆਿੇ ਅਤ ੇ

ਿੋਸਿਿ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋ ੀਂਦੀ  ਾਿਧਾਨੀ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1250439505242251264?s=12 

2 ਿੋਸਿਿ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਸਦਆਾਂ, ਿਣਿ ਦੀ ਸਨਰਸਿਘਨ ਿਰੀਦ ਿਰਨ ਅਤੇ ਿਾਇਰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੀਤੇ ਗਏ ਨਿੇਂ 

ਉਪ੍ਰਾਸਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਪ੍ਟੀ ਿਸਮਸ਼ਨਰ  ੰਗਰ ਰ। ਿਣਿ ਦੇ ਿਰੀਦ  ੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿ ੇ ਿੀ 

 ਮਿੱਸ ਆ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਿੀਿੀਓ ਦੇ ਆਿਰੀ ‘ਚ ਸਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਾਂ ‘ਤੇ  ੰਪ੍ਰਿ ਿੀਤਾ ਜਾ  ਿਦਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1250442410762461188?s=12 

3 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜਲਹਾ  ੰਗਰ ਰ ਰਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 336 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, 265 ਨੈਗੇਰਟਵ , 3 ਪਾਰਜਰਟਵ, 68 ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਬਾਕੀ 
 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸਨਰ  ਰੀ ਘਨਰਸਆਮ ਥੋਰੀ ਵੁੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਵਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ, 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ  ਬੰਧੀ  ਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਦਸਾ ਰਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633542786891312/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633698830209041/?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.ARBOGuAmqxcsw6_79wltiaq5VZi9wwOkVotzlEh8vxb0cRpTBz4oHe_Bdlnz0mocOIauubjzv95uVPNUhL7pI2pSWZpi_Z8V7b74LLVfqIwXov7c0ZoYjUxl8tykOEcj89iiu4mj0zx_aQNcVDXI0KqrPAow1LWlEWhu01Z5psOywlojVHwCP7cckTIRVJNkj75LokvZvwWko2kOyyBtzytcNYDoURN-kyC6eZFPg5wcqz6J8kAyehz97d45X50_fit2eijGy4D-qWXhmwPei322TxpD2NcbC6A1qGIWPiIKXEzza6D-7YWCjUalYBT8k8XS_Shvj_4SrkUNmLssMGJyAlJ-UEk33m8MJw&__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.ARBOGuAmqxcsw6_79wltiaq5VZi9wwOkVotzlEh8vxb0cRpTBz4oHe_Bdlnz0mocOIauubjzv95uVPNUhL7pI2pSWZpi_Z8V7b74LLVfqIwXov7c0ZoYjUxl8tykOEcj89iiu4mj0zx_aQNcVDXI0KqrPAow1LWlEWhu01Z5psOywlojVHwCP7cckTIRVJNkj75LokvZvwWko2kOyyBtzytcNYDoURN-kyC6eZFPg5wcqz6J8kAyehz97d45X50_fit2eijGy4D-qWXhmwPei322TxpD2NcbC6A1qGIWPiIKXEzza6D-7YWCjUalYBT8k8XS_Shvj_4SrkUNmLssMGJyAlJ-UEk33m8MJw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/662835021161080/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2633786893533568/?d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1250439505242251264?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1250442410762461188?s=12


3 ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਵੁੱਲੋਂ ਕੋਰਵਡ-19  ਬੰਧੀ ਰਤਆਰ ਮੀਡੀਆ ਬ ਲੇਰਟਨ ਜਾਰੀ 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522235935160288&id=128209614562924
, Observance of social distancing guidelines must for harvesting : DC Girish Dayalan 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522240798493135&id=128209614562924
,Control Rooms set up to ensure redressal of food related issues 
  

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522287251821823&id=128209614562924
, Hassle free wheat procurement would be ensured : Balbir Singh Sidhu 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522291271821421&id=128209614562924
, Restricted Movement and Curfew Passes valid till extended period of curfew/lockdown-
DM Girish Dayalan 
 

5 Field activity from kharar  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250350644877086721?s=19, Observance of 
social distancing guidelines must for harvesting: DC Girish Dayalan 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250353447192297472?s=19, Control Rooms 
set up to redress food related issue 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250379156254154752?s=19, Hassle free 
wheat procurement would be ensured : Balbir Singh Sidhu 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250381321039278081?s=19, Restricted 
Movement and Curfew Passes valid till extended period of curfew/lockdown-DM Girish 
Dayalan 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Video of 24th day of official statement from State Control Room regarding corona virus 

2 Order regarding curfew passes issued by DM, S.A.S. Nagar 

3 Order regarding Control Room set up to tackle food related issues 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522235935160288&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522235935160288&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522240798493135&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522240798493135&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522287251821823&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522287251821823&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522291271821421&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=522291271821421&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250350644877086721?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250353447192297472?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250379156254154752?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1250381321039278081?s=19


FACEBOOK 
 

S.N. Post with liCommission Agents Assured To Sale All Arrival To State Procurement Agencies 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269937143589&id=73958246954567
4 
 

1 Grievances Redressal Forums Set Up In all Purchases Centers 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269633810286&id=73958246954567
4 
 
 

2 OOAT Centres See Spurt In Registration Of New Patients 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=73958246954567
4 
 
 

3 OOAT Centres See Spurt In Registration Of New Patients 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=73958246954567
4 
 
 

4 MLA Balachaur Reviews Procurement Arrangements In Balachaur 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268857143697&id=73958246954567
4 

5 Other State/District Residents To Report To CDPOs Must after arriving at SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268633810386&id=73958246954567
4 

6 One More Tested Negative, Total 16 Got Cured 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230264560477460&id=73958246954567
4 
 

7 Joint Director PanchayatVisits SBS Nagar to review Social DISTANCING arrangements in 
SBS Nagar 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230263527144230&id=73958246954567
4 
 

8 MLA Angad Singh Reviews Procurement Arrangements 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230262990477617&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Commission Agents Assured To Sale All Arrival To State Procurement Agencies 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250433260745707523?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269937143589&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269937143589&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269633810286&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269633810286&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230269360476980&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268857143697&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268857143697&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268633810386&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230268633810386&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230264560477460&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230264560477460&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230263527144230&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230263527144230&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230262990477617&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1230262990477617&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250433260745707523?s=19


2 Grievances Redressal Forums Set Up In all Purchases Centers 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432769609445380?s=19 
 

3 OOAT Centres See Spurt In Registration Of New Patients 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432631457497090?s=19 
 

4 MLA Balachaur Reviews Procurement Arrangements In Balachaur 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432253965959179?s=19 
 
 

5 Other State/District Residents To Report To CDPOs Must after arriving at SBS Nagar 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432191634395137?s=19 
 
 

6 One More Tested Negative, Total 16 Got Cured 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432075833851906?s=19 
 

7 Joint Director PanchayatVisits SBS Nagar to review Social DISTANCING arrangements in 
SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432008041295873?s=19 
 

8 MLA Angad Singh Reviews Procurement Arrangements 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250431632261009411?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Commission Agents Assured To Sale All Arrival To State Procurement Agencies 

2 Grievances Redressal Forums Set Up In all Purchases Centers 
 

3 OOAT Centres See Spurt In Registration Of New Patients 

4 MLA Balachaur Reviews Procurement Arrangements In Balachaur 
 

5 Other State/District Residents To Report To CDPOs Must after arriving at SBS Nagar 
 

6 One More Tested Negative, Total 16 Got Cured 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432769609445380?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432631457497090?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432253965959179?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432191634395137?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432075833851906?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250432008041295873?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1250431632261009411?s=19


7 Joint Director PanchayatVisits SBS Nagar to review Social DISTANCING arrangements in 
SBS Nagar 

8 MLA Angad Singh Reviews Procurement Arrangements 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਰਮ ਲਈ ਕ ਝ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਰਨਯ ਕਤ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488069678171651/ 

2 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488070404838245/ 

3 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ  
ਗਰਠਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਂ-
ਐ .ਐਮ.ਓ. 
ਝ ੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ  
 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488071224838163/ 

4 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਕਨ  ਗਰਗ 

 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488071788171440/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

 
https://twitter.com/DproSri/status/1250376649813581824?s=19 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਰਮ ਲਈ ਕ ਝ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਰਨਯ ਕਤ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

 
https://twitter.com/DproSri/status/1250653075037024257?s=19 

3 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ  

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488069678171651/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488070404838245/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488071224838163/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2488071788171440/
https://twitter.com/DproSri/status/1250376649813581824?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1250653075037024257?s=19


ਗਰਠਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਂ-
ਐ .ਐਮ.ਓ. 
ਝ ੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ  
 
 https://twitter.com/DproSri/status/1250376204663713795?s=19 

4 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਕਨ  ਗਰਗ 

https://twitter.com/DproSri/status/1250439055893860362?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਰਮ ਲਈ ਕ ਝ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਰਨਯ ਕਤ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

2 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਐਚ.ਐ .ਅਟਵਾਲ 

3 ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ  
ਗਰਠਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਗਰੀਬਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਹੁੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰ ਹਤ  ਹ ਲਤਾਂ-
ਐ .ਐਮ.ਓ. 
ਝ ੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰ ਹਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ  
 

4 ਠੀਕਰੀ ਪਰਹਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੁੱਖ ਬਣਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰ  ਰਖਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਰਵੁੱ ਚ ਰਨਭਾਅ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ-ਕਨ  ਗਰਗ 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਕ  ੰਦੇਸ਼ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵਲੋਂ 
ਰ ਹਤ  ਬੰਧੀ  ੰਕਟ ਦੇ ਇ  ਦੌਰ ਰਵਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰਫਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ   ਰੁੱ ਰਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾ ਤੇ ਇਕ ਹੌ ਲੇ ਭਰਰਆ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲੁੱ ਰਗਆ ਹੈ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319107784950041?d=n&sfns=m
o  

2 ਜਰ ਰੀ ਵ ਤ ਆਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319117158282437?d=n&sfns=m
o  

3  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਲਈ ਜਲ  ਪਲਾਈ   ਚਨਾ 

https://twitter.com/DproSri/status/1250376204663713795?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1250439055893860362?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319107784950041?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319107784950041?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319117158282437?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319117158282437?d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319244714936348?d=n&sfns=m
o  

4 ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ  ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਕ ਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ  
- ਰਕ ਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ   ੁੱ ਕੀ ਤ ੇ ਾਫ   ਥਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319246128269540?d=n&sfns=m
o  

5 ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕ ਝ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319383751589111?d=n&sfns=m
o  

6 ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕ ਝ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319384304922389?d=n&sfns=m
o  

7 ਮ ਿਤ ਰ ਿਾ ੀਆਾਂ ਲਈ   ਿਦ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸਿ ਜੋ ਿਰੋਨਾ ਦੇ 12  ੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ੈਂਸਿੰਗ  ਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਆ ਗਈ ਹੈ,ਪ੍ਰ ਿਤਰਾ ਹਲੇ ਟਸਲਆ ਨਹੀਂ, 7  ੈਂਪ੍ਲ  ਬਾਿੀ ਹਨ। ਇ  ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ,   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319400301587456?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ਿਤ ਰ ਿਾ ੀਆਾਂ ਲਈ   ਿਦ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸਿ ਜੋ ਿਰੋਨਾ ਦੇ 12  ੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ੈਂਸਿੰਗ  ਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਆ ਗਈ ਹੈ,ਪ੍ਰ ਿਤਰਾ ਹਲੇ ਟਸਲਆ ਨਹੀਂ, 7  ੈਂਪ੍ਲ  ਬਾਿੀ ਹਨ। ਇ  ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ,   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250616477008314373?s=21  

2 Water Supply Information for sri muktsar sahib 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250617816778018821?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਇਕ  ੰਦੇਸ਼ ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਵਲੋਂ 
ਰ ਹਤ  ਬੰਧੀ  ੰਕਟ ਦੇ ਇ  ਦੌਰ ਰਵਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰਫਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ   ਰੁੱ ਰਖਆ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾ ਤੇ ਇਕ ਹੌ ਲੇ ਭਰਰਆ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲੁੱ ਰਗਆ ਹੈ 

 

2 ਜਰ ਰੀ ਵ ਤ ਆਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ 

3  ਰੀ ਮ ਕਤ ਰ  ਾਰਹਬ ਲਈ ਜਲ  ਪਲਾਈ   ਚਨਾ 

4 ਰਜਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ  ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਕ ਾਨਾਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ  
- ਰਕ ਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ   ੁੱ ਕੀ ਤ ੇ ਾਫ   ਥਰੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 

 

5 ਕਰਰਫਊ ਰਵੁੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕ ਝ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹ ਕਮ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319244714936348?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319244714936348?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319246128269540?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319246128269540?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319383751589111?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319383751589111?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319384304922389?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319384304922389?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319400301587456?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1319400301587456?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250616477008314373?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1250617816778018821?s=21


6 ਮ ਿਤ ਰ ਿਾ ੀਆਾਂ ਲਈ   ਿਦ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਸਿ ਜੋ ਿਰੋਨਾ ਦੇ 12  ੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ੈਂਸਿੰਗ  ਨ, ਉਨਹਾਾਂ ਸਿਿੱਚੋਂ 5 ਦੀ ਸਰਪ੍ੋਰਟ ਨੈਗੇਸਟਿ 

ਆ ਗਈ ਹੈ,ਪ੍ਰ ਿਤਰਾ ਹਲੇ ਟਸਲਆ ਨਹੀਂ, 7  ੈਂਪ੍ਲ  ਬਾਿੀ ਹਨ। ਇ  ਲਈ ਘਰ ਰਹੋ,   ਰਿੱਸਿਅਤ ਰਹੋ 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ਼ ਲ ਵੁੱਢਣ  ਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ  
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094922
353873192/?type=3&theater 

2 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15-4-2020 ਤੋਂ ਚਾਲ  ਹੋਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094923
937206367/?type=3&theater 

3 ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਰਵੁੱ ਥ ਬਣਾਈਏ- ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਦ ਰ ਭਜਾਈਏ ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਰ ਰ ਵਰਤੋਂ 
ਜੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094925
233872904/?type=3&theater 
 

4 Meeting regarding procurement of wheat with Arthis & concerned officers at Mandi 
Amarkot dated 15/04/2020 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094951587203602/30949
50730537021/?type=3&theater 

5 Distribution of wheat gp kot dasadi mal block Tarn Taran 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094964
990535595/?type=3&theater 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094972
827201478/?type=3&theater 

7  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3095062830525811/30950
61703859257/?type=3&theater 

8 Blood donated by volunteers of red cross Tarn taran in civil hospital Tarn Taran 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3095068
653858562/?type=3&theater 

9 ਰਜਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਤੇ   ਚਾਰ  ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਜ 
ਰਨਗਰਾਨ ਅਫ ਰ ਰਨਯ ਕਤ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096853150346779/30968
52767013484/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094922353873192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094922353873192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094923937206367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094923937206367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094925233872904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094925233872904/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094951587203602/3094950730537021/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3094951587203602/3094950730537021/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094964990535595/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094964990535595/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094972827201478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3094972827201478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3095062830525811/3095061703859257/?type=3&theate
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3095062830525811/3095061703859257/?type=3&theate
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3095068653858562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3095068653858562/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096853150346779/3096852767013484/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096853150346779/3096852767013484/?type=3&theater


10 ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱ ਜੇ ਤੁੱਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਵਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096855
637013197/?type=3&theater 

11 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096957
033669724/?type=3&theater 

12 PNB CHAAR KHAMBHA CHOWK BRANCH TT. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096966860335408/30969
66393668788/?type=3&theater 
 
 

13  ਰੀ ਧਰ ਵ ਧਹੀਆ ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੁੱਢਦੇ ਹੋਏੇ (ਵੀਡੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/722414295234032/?t=0 
 
 

14  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/903069640118239/?t=20 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱ ਜੇ ਤੁੱਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਵਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250643719256068098 

2 ਰਜਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਤੇ   ਚਾਰ  ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਜ 
ਰਨਗਰਾਨ ਅਫ ਰ ਰਨਯ ਕਤ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250643260415963136 

3 Blood donated by volunteers of red cross Tarn taran in civil hospital Tarn Taran 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250379531614998529 

4  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250378573577248768 

5 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250363586624385024 

6 Distribution of wheat gp kot dasadi mal block Tarn Taran 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250362161030787074 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096855637013197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096855637013197/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096957033669724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3096957033669724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096966860335408/3096966393668788/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3096966860335408/3096966393668788/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/722414295234032/?t=0
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/903069640118239/?t=20
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250643719256068098
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250643260415963136
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250379531614998529
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250378573577248768
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250363586624385024
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250362161030787074


7 Meeting regarding procurement of wheat with Arthis & concerned officers at Mandi 
Amarkot dated 15/04/2020 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250361050429456384 

8 ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਰਵੁੱ ਥ ਬਣਾਈਏ- ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਦ ਰ ਭਜਾਈਏ ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਰ ਰ ਵਰਤੋਂ 
ਜੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250360560287268866 

9 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15-4-2020 ਤੋਂ ਚਾਲ  ਹੋਵੇਗੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250360160695934976 
 
 

10 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ਼ ਲ ਵੁੱਢਣ  ਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250359767060496386 

11 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250661509547438080 

12 PNB CHAAR KHAMBHA CHOWK BRANCH TT. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250664516360142851 
 
 

13  ਰੀ ਧਰ ਵ ਧਹੀਆ ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੁੱਢਦੇ ਹੋਏੇ (ਵੀਡੀਓ ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250665002102472710 

14  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250679343514128384 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ  ਮਾਂ  ਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੁੱਕ 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਰਵੁੱਚ ਫ਼ ਲ ਵੁੱਢਣ  ਮੇਂ ਕਾਮੇ ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ 
ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁੱਖਣ  

3 ਕਣਕ ਦੀ  ਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 15-4-2020 ਤੋਂ ਚਾਲ  ਹੋਵੇਗੀ 

4 ਰਜਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਅੁੱ ਜੇ ਤੁੱਕ ਕੋਰਵਡ-19 ਵਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਨਹੀਂ- ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

5 ਰਜਲਹੇ ਰਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਵਘਨ ਤੇ   ਚਾਰ  ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਜ 
ਰਨਗਰਾਨ ਅਫ ਰ ਰਨਯ ਕਤ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250361050429456384
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250360560287268866
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250360160695934976
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250359767060496386
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250661509547438080
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250664516360142851
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250665002102472710
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1250679343514128384


6 Blood donated by volunteers of red cross Tarn taran in civil hospital Tarn Taran 

7  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟ 

8 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 
‘ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

9 Distribution of wheat gp kot dasadi mal block Tarn Taran 

10 Meeting regarding procurement of wheat with Arthis & concerned officers at Mandi 
Amarkot dated 15/04/2020 

11 ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਰਵੁੱ ਥ ਬਣਾਈਏ- ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰ  ਨ ੰ  ਦ ਰ ਭਜਾਈਏ ਕਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਰ ਰ ਵਰਤੋਂ 
ਜੀ 
 

12  ਰੀ ਧਰ ਵ ਧਹੀਆ ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੁੱਢਦੇ ਹੋਏੇ (ਵੀਡੀਓ ) 

13  ੰ ਦ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਜ ਬੀਰ ਰ ੰਘ ਰਡੰਪਾ ਵੁੱਲੋਂ ਰ ਵਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਰਨੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਰਵੁੱਚੋਂ 
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਟਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਡੀਓ ) 
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