
 

Date: 18-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 6167 

2 Total No. of samples sent 6167 

3 Total No. of patients tested positive till date 234 

4 Total No. of patients tested negative 5354 

5 Results Awaited 579 

6 No. of patients cured out of positive 31 

7 Active cases 187 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

 No. of Patients in ICU 00 

9 Patients who are critical and on ventilator support 01 

10 Total Deaths reported 16 

 



 

       Patients reported positive on 18.4.2020- 23 
 

District Number of cases Remarks 

*Ludhiana 01 Contact of Positive Case. 
Resident of Gurdaspur 

SAS Nagar 01 1 New 

Patiala 15 All contacts of positive cases 

Jalandhar 06 2 New (SARI) 
4 Contacts of Positive Case. 

On 18-04-2020 
• Number of patients on oxygen support-Nil 

• Number of new patients admitted in ICU-Nil 

• Number of patients put on ventilator support-Nil 

• Number of new patients cured- 01 SBS Nagar 

• Number of new deaths reported- 02 Ludhiana 

 

2. Confirmed Cases:- 
 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 57 6 2 

2. Jalandhar 41 4 2 

3. Pathankot 24 0 1 

4. SBS Nagar 19 16 1 

5. *Ludhiana 15 1 4 

6. Amritsar 11 0 2 

7. Mansa 11 0 0 

8. Patiala 26 1 0 

9. Hoshiarpur 7 3 1 

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. *Gurdaspur 1 0 1 

18. Muktsar 1 0 0 

19 Ferozepur 1 0 0 

 Total 234 31 16 

*One patient belonged to Gurdaspur was residing at Ludhiana 



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. #PunjabFightsCorona : To find nearest stores for kirana, milk, fruits, vegetables etc that have the 

license to open during curfew click the following link: essentialservices.punjab.gov.in 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251414357994438656 

 

2. "Had a detailed discussion with DCs & Officers in charge to check on the wheat procurement 

arrangements. Considering the challenging time we are in, this cycle of procurement is extremely 

crucial for all of us, and I am constantly & closely monitoring the same. Happy that things are 

on track!", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542615912701183&id=1412317599064359 

  

3. Heeding to the earnest appeal of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Officials/Staff of 

Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of Town and Country Planning and 

Water Resources Department have contributed Rs 2 crore 10 lakh 70000 into Punjab Chief 

Minister's Relief Fund.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542696982693076&id=1412317599064359 

 

4. Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered strict enforcement with regard to the 

compulsory wearing of masks in public, and asked the police to take stringent action, including 

imposition of challans, against violators. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542792329350208&id=1412317599064359 

 

5. To ensure uninterrupted supply of food articles to citizens of country during the #Covid19 

lockdown Punjab has dispatched 1lakh Metric Tonnes (MTs) of wheat and rice to different states 

through record 40 special trains. With record 40 special trains dispatched In a single day and 

total 78000 MT rice and 22000 MT wheat was dispatched. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542831649346276&id=1412317599064359 

 

6. To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the Punjab Police has 

deployed mobile clinics for their medical examination, with 30,567 of the total 43,000 cops on 

the ground already given one round of a thorough check-up. While all police personnel on duty 

to enforce the lockdown have been provided with masks, gloves and hand sanitisers, those 

deployed at the Hospital isolation wards or in the vicinity are provided with PPEs/biohazard 

suits. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542861426009965&id=1412317599064359 

 

7. The Government agencies and private Traders have procured 1,48,221 metric tonnes of wheat in 

Punjab on the third day of procurement. The Government agencies procured 1,45,264 MT of 

wheat while 2,957 MT has been procured by the private traders (arhtias) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251414357994438656
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542615912701183&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542696982693076&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542792329350208&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542831649346276&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542861426009965&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965441247246531&id=631211620669497 

 

8. In wake of #COVID19, the Mandi Board has issued 2.85 lakh passes to the farmers through 

Arthiyas to ensure hassle free procurement of wheat. Disclosing this Additional Chief Secretary 

(Development) Viswajeet Khanna said that 3691 mandis had been setup to avoid crowd and 

congestion, of which 1824 are on temporary basis. He further said that to ensure prompt 

procurement of crop in these Mandis 2,84,285 passes had been given to farmers through Arthiyas 

so as to enable them to sell their produce as per their turn. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542908776005230&id=1412317599064359 

 

9. The Punjab government, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, has intensified its war 

against #COVID_19 by co-ordinating all the wings of its all departments. The frontline health 

department is rapidly increasing its capabilities. Read in detail at:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543277802634994&id=1412317599064359 

 

10. || April 17, 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://www.youtube.com/watch?v=23tk13zuaPY 

 

11. PUNJAB GOVERNMENT ORDER: So, we have shared the revised guidelines issued by the 

Government of India. Follow the link below for the consequential order of Punjab  Government, 

issued under the signatures of the Additional Chief Secretary, Home, Satish Chandra. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157793223067779&id=713682778 

12. IMPORTANT— revised guidelines of the Government of India. 15th April, 2020 guidelines of 

GOI have been amended a little bit. What is given in red is totally prohibited. What is shown in 

green are the new permitted activities. Let me know if the link works and don’t hesitate to ask 

for any clarifications. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157793209717779&id=713682778 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965441247246531&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542908776005230&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543277802634994&id=1412317599064359
https://www.youtube.com/watch?v=23tk13zuaPY
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157793223067779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157793209717779&id=713682778


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 
Punjab in ENGLISH 
http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release 
 

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 
Punjab in PUNJABI 
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa 
 

Visit link below to see the Press Notes from Department of Public Releations, 

Punjab in HINDI 

 http://diprpunjab.gov.in/?q=hi/press-releaseh   
 

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

https://dgrpg.punjab.gov.in/district-wise-orders/ 

 

Official site of Government of Punjab for Youtube Link to view videos 

https://www.youtube.com/channel/UCReOVJIcNafsnd64BLqblGw 

 

Link for all covid related pics  

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx  

 

Link for all covid related videos 

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa
https://dgrpg.punjab.gov.in/district-wise-orders/
https://www.youtube.com/channel/UCReOVJIcNafsnd64BLqblGw
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx


 
ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 17/04/2020 to 2:00 PM 18/04/2020)  
 

FACEBOOK 

 
 

S,No. Post with link  

1 "ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਾਂ ਅਤ ੇਇੰਚ ਰਜ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨ ਲ ਡਿਸਥ ਰ ਨ ਲ 

ਗੱਲਬ ਤ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਿੇਂ ਨੂੰ ਡਧਆਨ ਡਿੱਚ ਰੱਖਡਦਆਾਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ ਸ ਿੇ ਸ ਡਰਆਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਿਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਿੈਂ ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਡਨਰੰਤਰ ਡਨਗਰ ਨੀ ਰੱਖ ਡਰਹ  ਹ ਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਡਕ ਡਜਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੋਡਚਆ ਸੀ ਸਭ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ ਾਂ ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ ਤੇ ਪ੍ੂਰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਡਕ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗ ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ, ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਪ੍ੰਜ ਬ 

"Had a detailed discussion with DCs & Officers in charge to check on the wheat 

procurement arrangements. Considering the challenging time we are in, this cycle 

of procurement is extremely crucial for all of us, and I am constantly & closely 

monitoring the same. Happy that things are on track!", Captain Amarinder Singh,  

Punjab Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542615912701183&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965173133940009&id=631211620669497  

2 ਕ ਿੇਿੀਅਨ ਅਦ ਕ ਰ ਸੁਿੇਰ ਐਸ ਪ੍ਸਰੀਚ  ਉਰਫ ਪ੍ੰਿੀ ਆਾਂਟੀ ਕੋਰਨ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ੍ ਦੇ ਆਪ੍ ਤਕ ਲੀਨ ਸਿੇਂ ਦੌਰ ਨ 

ਨ ਗਡਰਕ ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕ ਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਿੁਸ਼ਡਕਲ ਾਂ ਬ ਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੰਿੀ ਆਾਂਟੀ ਨੇ ਸ ਡਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ 

ਡਕ ਉਹ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ ਨ ਾਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਤ ਲ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨ ਲ ਪ੍ ਲਣ  ਕਰਨ। 

Comedian/actor Ssumier S Pasricha a.k.a #PummiAunty talks about the 

hardships being faced by citizens as well as government during the crucial hour of 

#Coronavirusoutbreak. Pummi Aunty appealed all to strictly follow the lockdown in 

order to save as many lives as possible. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542638516032256&id=14123175990643
59  

3 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 'ਤੇ ਅਿਲ ਕਰਡਦਆਾਂ, ਪ੍ੰਜ ਬ ਸ਼ਡਹਰੀ ਡਿਕ ਸ ਅਥ ਰਟੀ (ਪ੍ੁੱਿ ), 

ਿ ਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ ਊਨ ਐਂਿ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਲ ਡਨੰਗ ਅਤ ੇਜਲ ਸਰੋਤ ਡਿਭ ਗ ਦੇ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ/ਕਰਿਚ ਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ ਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਡਦੱਤ  ਡਗਆ ਹੈ। 

Heeding to the earnest appeal of Chief Minister Captain Amarinder Singh, 

Officials/Staff of Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of 

Town and Country Planning and Water Resources Department have contributed 

Rs 2 crore 10 lakh 70000 into Punjab Chief Minister's Relief Fund. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542696982693076&id=14123175990643
59 
 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965248570599132&id=631211620669497  

4 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ 
ਨ ੂੰ  ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੂੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ  
|| April 17, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542615912701183&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542615912701183&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965173133940009&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542638516032256&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542638516032256&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542696982693076&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542696982693076&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965248570599132&id=631211620669497


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=2965959630108866&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2965962446775251&id=63121162066949
7  

5 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨ ਲ ਲ ਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਦੱਤੇ 

ਅਤ ੇਨ ਲ ਹੀ ਪ੍ੁਡਲਸ ਨੂੰ ਡਕਹ  ਇਨ ਾਂ ਹੁਕਿ ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ  ਕਰਨ ਿ ਡਲਆਾਂ ਡਖਲ ਫ ਸਖਤ ਕ ਰਿ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਿੇ ਅਤ ੇ

ਚਲ ਨ ਕੱਟੇ ਜ ਣ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh  has ordered strict enforcement with 

regard to the compulsory wearing of masks in public, and asked the police to take 

stringent action, including imposition of challans, against violators. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542792329350208&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965362397254416&id=631211620669497  

6 ਕਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਡਿੱਚ ਲ ਗੂ ਲ ਕਿ ਊਨ ਦੋਰ ਨ ਦੇਸ਼ ਿ ਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਤ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨ ਲ ਅੱਜ ਪ੍ੰਜ ਬ ਰ ਜ ਡਿੱਚ ਸਡਥਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਗੁਦ ਿ ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਕ ਰਿ 40 

ਡਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਲ ਗੱਿੀਆਾਂ ਰ ਹੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇਚੌਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਕ ਡਦਨ ਡਿਚ 40 ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਗੱਿੀਆਾਂ 

ਰ ਹੀਂ 1ਲੱਖ ਟਨ ਅਨ ਜ ਦੂਸਰੇ ਰ ਜ ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਜਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨ ਜ ਡਿਚ 78000 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤ ੇ

22000 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

To ensure uninterrupted supply of food articles to citizens of country during the 

#Covid19 lockdown Punjab has dispatched 1lakh Metric Tonnes (MTs) of wheat 

and rice to different states through record 40 special trains. With record 40 special 

trains dispatched In a single day and total 78000 MT rice and 22000 MT wheat 

was dispatched. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542831649346276&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965401797250476&id=631211620669497  

7 #ਕੋਡਿਿ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਟ ਕਰੇ ਲਈ ਿੋਹਰਲੀ ਕਤ ਰ ਡਿੱਚ ਿਟੇ ਪ੍ੁਡਲਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿ ਕਟਰੀ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਿੋਬ ਈਲ ਕਲੀਡਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱੁਲ 43,000 

ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੁਲ ਜ਼ਿ ਾਂ ਡਿਚੋਂ 30,567 ਦ  ਿੈਿੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੱਪ੍ ਪ੍ਡਹਲ ਾਂ ਹੀ ਕੀਤ  ਜ  ਚੁੱਕ  ਹੈ। ਲ ਕਿ ਊਨ ਦੇ ਅਿਲ ਲਈ 

ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਤ ਇਨ ਤ ਸ ਰੇ ਪ੍ਡੁਲਸ ਿਲੁ ਜ਼ਿ ਾਂ ਨੂੰ ਿ ਸਕ, ਦਸਤ ਨੇ ਅਤ ੇਹੈਂਿ ਸੈਨੇਟ ਈਜ਼ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ 

ਅਤ ੇਹਸਪ੍ਤ ਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿ ਰਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਆਸ ਪ੍ ਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਡਿਚ ਤ ਇਨ ਤ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈਜ਼/ 

ਬ ਇਓਹੈਜ਼ਰਿ ਸੂਟ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ। 

To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the 

Punjab Police has deployed mobile clinics for their medical examination, with 

30,567 of the total 43,000 cops on the ground already given one round of a 

thorough check-up. While all police personnel on duty to enforce the lockdown 

have been provided with masks, gloves and hand sanitisers, those deployed at 

the Hospital isolation wards or in the vicinity are provided with PPEs/biohazard 

suits. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542861426009965&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965429497247706&id=631211620669497  

8 ਪ੍ੰਜ ਬ ਰ ਜ ਡਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਡਦਨ 1,48,221 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਜਸ ਡਿਚੋਂ 

ਸਰਕ ਰੀ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  1,45,264 ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  2,957 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
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The Government agencies and private Traders have procured 1,48,221 metric 

tonnes of wheat in Punjab on the third day of procurement. The Government 

agencies procured 1,45,264 MT of wheat while 2,957 MT has been procured by 

the private traders (arhtias) 
.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965441247246531&id=63121162066949
7  

9 ਸੂਬੇ ਡਿੱਚ #ਕੋਡਿਿ19 ਦੇ ਅਡਜਹੇ ਪ੍ਡਹਲੇ ਇਲ ਜ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਠ ਪ੍ੰਜ ਬ 

ਸਰਕ ਰ ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਐਸ. ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਲੁਡਧਆਣ  ਦੀ ਿੈਿੀਕਲ ਟੀਿ ਨੂੰ ਸਡਹਯਗੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡਦਨ ਪ੍ਡਹਲ  

ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ ਜ਼ੇਡਟਿ ਪ੍ ਏ ਗਏ ਲੁਡਧਆਣ  ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਡਨਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਲ ਜ਼ਿ  ਥੈਰੇਪ੍ੀ ਕਰਿ ਉਣ ਦ  

ਫੈਸਲ  ਕੀਤ  ਹੈ। 

In the first such #COVID19 treatment in the state, Chief Minister Captain 

Amarinder Singh led Punjab Government is supporting the medical team of SPS 

Hospital Ludhiana which has decided to go for plasma therapy of Ludhiana ACP 

Anil Kohli, who was diagnosed positive for the Coronavirus few days ago. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542882636007844&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965450100578979&id=631211620669497  

10 ਕੋਡਿਿ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਿੱਲੋਂ   ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਡਿਿ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਡਿੱਚ ਖੁੱਲੇ੍ 

ਡਦਲ ਨ ਲ ਯੋਗਦ ਨ ਪ੍ ਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ'ਤੇ ਡਿਲਕਫੈਿ ਪ੍ੰਜ ਬ ਿੱਲੋਂ  20.34 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਪ੍ ਇਆ ਡਗਆ 

ਹੈ। 

In view of the Chief Minister Captain Amarinder Singh’s appeal to donate 

generously towards CM COVID Relief Fund, the Milkfed has donated a sum of Rs. 

20.34 lakh to help the state in its battle against deadly corona virus. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542898076006300&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965461277244528&id=631211620669497  

11 #ਕੋਡਿਿ19 ਦੀ ਿਹ ਿ ਰੀ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਡਨਰਡਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਿੰਿੀ ਬਰੋਿ 

ਿੱਲੋਂ  ਆੜਤੀਆਾਂ ਰ ਹੀਂ ਡਕਸ ਨ ਾਂ ਨੂੰ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪ੍ਗ 2 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ ਰ 

ਪ੍ ਸ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜ  ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਡਦੰਡਦਆਾਂ ਿਧੀਕ ਿੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਿਕ ਸ ਡਿਸਿ ਜੀਤ ਖੰਨ  ਨੇ ਦੱਡਸਆ ਡਕ 

ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਿ ਰ 3691 ਿੰਿੀਆਾਂ ਬਣ ਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ ਡਜਨ ਾਂ ਡਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 

’ਤੇ ਬਣ ਈਆਾਂ 1824 ਿੰਿੀਆਾਂ ਿੀ ਸ਼ ਿਲ ਹਨ। ਉਨ ਾਂ ਦੱਡਸਆ ਡਕ ਇਨ ਾਂ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚ ਕਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਫੌਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨ ਲ ਿ ਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਆੜਤੀਆਾਂ ਰ ਹੀਂ ਡਕਸ ਨ ਾਂ ਨੂੰ 

ਪ੍ ਸ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹੁਣ ਤੱਕ 2,84,285 ਪ੍ ਸ ਡਕਸ ਨ ਾਂ ਨੂੰ ਹ ਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤ ਾਂ ਡਕ ਉਹ ਿ ਰੋ-ਿ ਰੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਫਸਲ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚ ਿੇਚ ਸਕਣ। 

In wake of #COVID19, the Mandi Board has issued 2.85 lakh passes to the 

farmers through Arthiyas to ensure hassle free procurement of wheat. Disclosing 

this Additional Chief Secretary (Development) Viswajeet Khanna said that 3691 

mandis had been setup to avoid crowd and congestion, of which 1824 are on 

temporary basis. He further said that to ensure prompt procurement of crop in 

these Mandis 2,84,285 passes had been given to farmers through Arthiyas so as 

to enable them to sell their produce as per their turn. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542908776005230&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965467917243864&id=631211620669497  

12 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਿ ਲੀ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਕੋਡਿਿ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਨ ਰ ਜ ਡਿੱਚ 

ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਰੀ ਿੁਹੰਿਦ ਗੁਲ ਬ, ਿ ਈਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਬੈੈੱਕਡਫਨਕੋ ਨੇ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965441247246531&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965441247246531&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542882636007844&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542882636007844&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965450100578979&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542898076006300&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2542898076006300&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965461277244528&id=631211620669497
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965467917243864&id=631211620669497


ਲੁਡਧਆਣ  ਡਿੱਚ ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਰ ਸ਼ਨ ਿੰਡਿਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਦ  ਭਰੋਸ  ਡਦੱਤ । 

Punjab Government led by Chief Minister Captain Amarinder Singh has been 

providing every help to the migratory labourers in the state amid COVID-19 crisis. 

Mr. Muhammad Gulab, Vice Chairman BACKFINCO distributed ration to the 

migratory labourers in Ludhiana and assured them of every help. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543250149304426&id=14123175990643
59  

13 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਿ ਲੀ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸ ਰੇ ਡਿਭ ਗ ਾਂ ਦੇ ਸ ਰੇ ਡਿੰਗ ਾਂ ਦ  

ਤ ਲਿੇਲ ਬਣ  ਕੇ #ਕੋਡਿਿ_19 ਡਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਣੀ ਲੜ ਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਡਦੱਤੀ ਹੈ। ਿੋਹਰਲੀ ਕਤ ਰ ਡਿੱਚ ਕੰਿ ਕਰ ਡਰਹ  

ਡਸਹਤ ਡਿਭ ਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨ ਲ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿਰੱਥ  ਿਧ  ਡਰਹ  ਹੈ। (ਹੋਰ ਜ ਨਣ ਲਈ ਹੇਠ ਾਂ ਡਦੱਤੇ ਡਲੰਕ 'ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ) 

The Punjab government, led by Chief Minister Captain Amarinder Singh, has 

intensified its war against #COVID_19 by co-ordinating all the wings of its all 

departments. The frontline health department is rapidly increasing its capabilities. 

Read in detail at: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543277802634994&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965896153867707&id=631211620669497  

14 ਕਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਡਿਰੁੱਧ ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਿੋਹਰਲੀ ਕਤ ਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨ  ਡਸਰਫ ਲੋਕ ਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਨੂੰ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣ  ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਡਕ ਲੋਕ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਭ ਿਨ ਿ ਾਂ ਦ  ਿੀ ਡਖਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਿ ਨਸ  ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸ ਲ ਸ ਾਂਝੀ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

The frontline warriors of #PunjabFightsCorona are not just ensuring the delivery of 

essential items but also taking care of emotions. Sharing an example from Mansa.  
Credit: Zee Punjab Haryana Himachal 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543304849298956&id=14123175990643
59  

15 ਿੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਕਰਨ ਅਿਤ ਰ ਡਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪ੍ੀਲ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 

ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਕਿੇਟੀ ਅਤ ੇਪ੍ੰਜ ਬ ਪ੍ੁਡਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਿਰ ਦੇ ਸ ਰੇ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 

ਡਤੰਨ ਿਹੀਡਨਆਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਨਖ ਹ ਦ  30 ਫੀਸਦੀ ਡਹੱਸ  ਸਿੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਡਿਿ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਨੂੰ 

ਦੇਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ। ਿੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਿੀਰਿ ਰ ਨੂੰ ਸਿੂਹ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੌਜੂਦ  ਸੰਕਟ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ 

ਅਗਲੇ 3 ਿਹੀਡਨਆਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਨਖ ਹ ਦ  30 ਫੀਸਦੀ ਡਹੱਸ  ਫੰਿ ਿਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

In response to appeal by Chief Secretary Karan Avtar Singh, Executive 

Committee of the IAS Association and senior officers of Punjab Police has 

decided to urge all officers in their cadres to voluntarily contribute 30% of their 

salary for the next three months to the CM Covid Relief Fund. The Chief Secretary 

had on Thursday appealed to all Group A & B employees to contribute 30% of 

their salary for the next 3 months in the light of the current crisis. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=965470413910281&id=631211620669497  

16 #ਕੋਵਿਡ_19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਜੰ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਤੁਹ ਿੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਸਤ ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਾਂ ਦ  ਪ੍ਤ  

ਲ ਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਾਂ ਡਦੱਤ  ਆਨਲ ਈਨ ਡਲੰਕ ਪ੍ਰਦ ਨ ਕੀਤ  ਹੈ ਡਜਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਕਰਡਫਊ ਦੇ ਦੌਰ ਨ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਣ ਦ  ਲ ਇਸੈਂਸ ਹੈ। 

ਇਸ ਡਲੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਡਿੱਚ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣ  ਜੀ। ਡਿਪ੍  ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਹੋਰਨ ਾਂ ਨ ਲ 

ਿੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰੋ। 

Amid #COVID_19 crisis, the Government of Punjab has provided an online link to find the 
nearby essential goods stores that have the license to open during the curfew. To use this link 
please switch on the location service on your mobile. Please share this information with all. 
#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543334842629290&id=14123175990643
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https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvZayNiem2qwO8FdOKc4c1KWfSXUkgMhNI5_1sdtfD5QCx8CHFtCZRerurLjozkBV5UcdrogJ-YYUXOdVs427BSxN-EWXpOdBB4ph3B4YXQH6Np2SpxpCoUhAg4HJ3wJv34WrhVvsu-1u22yhCWLVfzWq-o9ifyZrqf9ncSdOf2lfzCNebi6WwPXJ03-8RPc7YQYYI0GYVHEL-cOWq3VM1g7mxx8awy18bwlcPa2pt6kQnvhI1fbDrVGj8gj5mi9JPkKjZgtosUacYGdq7TEVn65_QRta10SyCje3UuiSs89l-Uf3nzu54OIbP7Rgelsv_xEi07VO5ysTf0CTe8hDpxers&__tn__=%2ANK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543334842629290&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2543334842629290&id=1412317599064359


TWITTER 
 

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

1 Comedian/actor @Ssumier S Pasricha a.k.a #PummiAunty talks about the hardships being 
faced by citizens as well as government during the crucial hour of #Coronavirusoutbreak. 
Pummi Aunty appealed all to strictly follow the lockdown in order to save as many lives 
as possible.  
https://t.co/j6IlXOwxmP  

2 To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the 
@PunjabPoliceInd has deployed mobile clinics for their medical examination, with 30,567 
of the total 43000 cops on the ground already given one round of a thorough check-
up........(1/2) 
 https://t.co/NhdXW2do5I  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251105510985629701?s=19  

3 In response to yesterday’s appeal by CS Karan Avtar Singh, Executive Committee of IAS 
Association & senior officers of @PunjabPoliceInd decided to urge all officers in their 
cadres to voluntarily contribute 30% of their salary for next 3 months to CM Covid Relief 
Fund. #Covid19 
https://twitter.com/geetabh98075754/status/1251108356506284032?s=19  

4 Heeding to earnest appeal of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Officials/Staff of 
Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of Town and Country Planning 
and Water Resources Department contributed ₹2,10,70,000 into Punjab Chief Minister's 
Relief Fund 
 https://t.co/kjYQZOWFUC  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251110670294151168?s=19  

5 In view of the Chief Minister @capt_amarinder Singh’s appeal to donate generously 
towards CM COVID Relief Fund, the Milkfed has donated a sum of ₹20.34 lakh to help the 
state in its battle against deadly #CoronavirusPandemic 
 https://t.co/dAhoswqA9t  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251119779231854594?s=19  

6 Chief Minister @capt_amarinder Singh ordered strict enforcement with regard to the 
compulsory wearing of masks in public, and asked the police to take stringent action, 
including imposition of challans, against violators. 
#Coronavirus #CoronavirusOutbreak #COVID_19 #curfew 
 https://t.co/za14X7wzj1  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251135524107988993?s=19  

7 In first such #COVID19 treatment in the state, Chief Minister @capt_amarinder singh led 
Punjab Govt is supporting medical team of SPS Hospital Ludhiana which has decided to go 
for plasma therapy of Ludhiana ACP Anil Kohli, who was diagnosed positive for 
Coronavirus few days ago 
 https://t.co/GEqNOSsEQX  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251144884972474368?s=19 

8 |April 17, 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/fYzMxevWZu  

9 In wake of COVID19, Mandi Board has issued 2.85 lakh passes to the farmers through 
Arthiyas to ensure hassle free procurement of wheat.  ACS Viswajeet Khanna stated 3691 

https://t.co/j6IlXOwxmP
https://t.co/NhdXW2do5I
https://twitter.com/CMOPb/status/1251105510985629701?s=19
https://twitter.com/geetabh98075754/status/1251108356506284032?s=19
https://t.co/kjYQZOWFUC
https://twitter.com/CMOPb/status/1251110670294151168?s=19
https://t.co/dAhoswqA9t
https://twitter.com/CMOPb/status/1251119779231854594?s=19
https://t.co/za14X7wzj1
https://twitter.com/CMOPb/status/1251135524107988993?s=19
https://t.co/GEqNOSsEQX
https://twitter.com/CMOPb/status/1251144884972474368?s=19
https://t.co/fYzMxevWZu


mandis had been setup to avoid crowd and congestion, of which 1824 are on temporary 
basis.....(1/2) 
 https://t.co/gsanx4Mmgq  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251171207426138113?s=19  

10 To ensure uninterrupted supply of food articles to citizens of country during the #Covid 
lockdown Punjab has dispatched 1 Lakh Metric Tonnes (MTs) of wheat and rice to 
different states through record 40 special trains......(1/2)  
https://t.co/BMdmYE052J  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251177971689287680?s=19  

11 The Government agencies and private Traders have procured 1,48,221 metric tonnes of 
wheat in Punjab on the third day of procurement. #PunjabFightsCorona 
https://t.co/VFtm5ezvgE  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251194579904335876?s=19  

12 Punjab Government has been providing every help to the migratory labourers in the state 
amid COVID-19 crisis. Mr. Muhammad Gulab, Vice Chairman BACKFINCO distributed 
ration to the migratory labourers in Ludhiana and assured them of every help. 
https://t.co/xqGth8QPti  

13 The frontline warriors of #PunjabFightsCorona are not just ensuring the delivery of 
essential items but also taking care of emotions. Sharing an example from Mansa. 
Credit: @ZeePunjabHH 
 https://t.co/ofLxMYoKbP  

14 #PunjabFightsCorona : To find nearest stores for kirana, milk, fruits, vegetables etc that 
have the license to open during curfew click the following link: https://t.co/vX19ZOztGE 
https://t.co/ZtAEwdwBWC  

15 RT Had a detailed discussion with DCs & Officers in charge to check on wheat 
procurement arrangements. Considering the challenging time we are in, this cycle of 
procurement is extremely crucial for all of us & I am closely monitoring the same. Happy 
that things are on track! https://t.co/mH2l5U3po1  

16 RT [Live]: Interview with @ZeePHH 
 https://t.co/MZ7EKWeDXF 

17 CM @Capt_Amarinder Singh in interview with @ZeeNews highlighted that State Govt is 
running out of space to store the food grains & Centre should clear the lifting backlog of 
previous years. Rather, Centre should distribute not 3 but 6 months of dry ration to 
underprivileged. https://t.co/ab2dtU9ZVO  

18 CM @Capt_Amarinder Singh has again re-iterated that all Private Hospitals and OPDs 
need to open and treat the patients for their usual concerns. @PunjabGovtIndia will not 
tolerate anyone shutting down of their OPDs & Hospitals in this hour of need. 
#PunjabFightsCorona #Covid_19 https://t.co/R0nxqDnVIe  

19 "Punjab Government is fully equipped, be it in terms of protective kits for Doctors, 
Nurses & Paramedics or ventilators in hospital. Punjab, in fact, is manufacturing PPE kits 
in-house out of 2 factories in Ludhiana." @capt_amarinder singh, Punjab Chief Minister. 
https://t.co/iiaURqq9xn  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

https://t.co/gsanx4Mmgq
https://twitter.com/CMOPb/status/1251171207426138113?s=19
https://t.co/BMdmYE052J
https://twitter.com/CMOPb/status/1251177971689287680?s=19
https://t.co/VFtm5ezvgE
https://twitter.com/CMOPb/status/1251194579904335876?s=19
https://t.co/xqGth8QPti
https://t.co/ofLxMYoKbP
https://t.co/ZtAEwdwBWC
https://t.co/mH2l5U3po1
https://t.co/MZ7EKWeDXF
https://t.co/ab2dtU9ZVO
https://t.co/R0nxqDnVIe
https://t.co/iiaURqq9xn


1 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 'ਤੇ ਅਿਲ ਕਰਡਦਆਾਂ, ਪ੍ੰਜ ਬ ਸ਼ਡਹਰੀ ਡਿਕ ਸ ਅਥ ਰਟੀ (ਪ੍ੁੱਿ ), 

ਿ ਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ ਊਨ ਐਂਿ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਲ ਡਨੰਗ ਅਤ ੇਜਲ ਸਰੋਤ ਡਿਭ ਗ ਦੇ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ/ਕਰਿਚ ਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ ਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਡਦੱਤ  ਡਗਆ ਹੈ। 

Heeding to the earnest appeal of Chief Minister Captain Amarinder Singh, 

Officials/Staff of Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of 

Town and Country Planning and Water Resources Department have contributed 

Rs 2 crore 10 lakh 70000 into Punjab Chief Minister's Relief Fund. 
https://www.instagram.com/p/B_Gv1dtJL55/ 
https://www.instagram.com/p/B_GwIfUBhz6/ 

2  

ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ ਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨ ਲ ਲ ਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡਦੱਤੇ 

ਅਤ ੇਨ ਲ ਹੀ ਪ੍ੁਡਲਸ ਨੂੰ ਡਕਹ  ਇਨ ਾਂ ਹੁਕਿ ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ  ਕਰਨ ਿ ਡਲਆਾਂ ਡਖਲ ਫ ਸਖਤ ਕ ਰਿ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਿੇ ਅਤ ੇ

ਚਲ ਨ ਕੱਟੇ ਜ ਣ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered strict enforcement with 

regard to the compulsory wearing of masks in public, and asked the police to take 

stringent action, including imposition of challans, against violators. 

 
https://www.instagram.com/p/B_Gv6gIpdYj/ 
https://www.instagram.com/p/B_GwO3ehMtR/ 

3 ਕਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਡਿੱਚ ਲ ਗੂ ਲ ਕਿ ਊਨ ਦੋਰ ਨ ਦੇਸ਼ ਿ ਸੀਆਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ 

ਉਪ੍ਲਬਧਤ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ ਦੇ ਿਕਸਦ ਨ ਲ ਅੱਜ ਪ੍ੰਜ ਬ ਰ ਜ ਡਿੱਚ ਸਡਥਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਗੁਦ ਿ ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਕ ਰਿ 40 

ਡਿਸ਼ੇਸ਼ ਿ ਲ ਗੱਿੀਆਾਂ ਰ ਹੀਂ ਇਕ ਲੱਖ ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇਚੌਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਕ ਡਦਨ ਡਿਚ 40 ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਗੱਿੀਆਾਂ 

ਰ ਹੀਂ 1ਲੱਖ ਟਨ ਅਨ ਜ ਦੂਸਰੇ ਰ ਜ ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਜਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨ ਜ ਡਿਚ 78000 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਅਤ ੇ

22000 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। 

To ensure uninterrupted supply of food articles to citizens of country during the 

#Covid19 lockdown Punjab has dispatched 1lakh Metric Tonnes (MTs) of wheat 
and rice to different states through record 40 special trains. With record 40 special 
trains dispatched In a single day and total 78000 MT rice and 22000 MT wheat 
was dispatched. 
https://www.instagram.com/p/B_Gv_t7pXxS/ 
https://www.instagram.com/p/B_GwTuEBZcy/ 

4 #ਕੋਵਿਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਟ ਕਰੇ ਲਈ ਿੋਹਰਲੀ ਕਤ ਰ ਡਿੱਚ ਿਟੇ ਪ੍ੁਡਲਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿ ਕਟਰੀ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਿੋਬ ਈਲ ਕਲੀਡਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱੁਲ 43,000 

ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੁਲ ਜ਼ਿ ਾਂ ਡਿਚੋਂ 30,567 ਦ  ਿੈਿੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੱਪ੍ ਪ੍ਡਹਲ ਾਂ ਹੀ ਕੀਤ  ਜ  ਚੁੱਕ  ਹੈ। ਲ ਕਿ ਊਨ ਦੇ ਅਿਲ ਲਈ 

ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਤ ਇਨ ਤ ਸ ਰੇ ਪ੍ਡੁਲਸ ਿਲੁ ਜ਼ਿ ਾਂ ਨੂੰ ਿ ਸਕ, ਦਸਤ ਨੇ ਅਤ ੇਹੈਂਿ ਸੈਨੇਟ ਈਜ਼ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ 

ਅਤ ੇਹਸਪ੍ਤ ਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿ ਰਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਆਸ ਪ੍ ਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਡਿਚ ਤ ਇਨ ਤ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈਜ਼/ 

ਬ ਇਓਹੈਜ਼ਰਿ ਸੂਟ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ। 

To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the 
Punjab Police has deployed mobile clinics for their medical examination, with 
30,567 of the total 43,000 cops on the ground already given one round of a 
thorough check-up. While all police personnel on duty to enforce the lockdown 
have been provided with masks, gloves and hand sanitisers, those deployed at 
the Hospital isolation wards or in the vicinity are provided with PPEs/biohazard 
suits. 
https://www.instagram.com/p/B_GwacQpnsL/ 
https://www.instagram.com/p/B_GwWFPh4rI/ 

5  

ਕੋਡਿਿ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬ  ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਸਥ ਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਡਿਿ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਲਈ ਡਿਲਕਫੈਿ 

ਪ੍ੰਜ ਬ ਿੱਲੋਂ  20.34 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਪ੍ ਇਆ। ਇਹ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸਡਹਕ ਰਤ  ਿੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਡਜੰਦਰ ਡਸੰਘ 

ਰੰਧ ਿ  ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਡਬਆਨ ਰ ਹੀਂ ਡਦੱਤੀ ਗਈ। 

https://www.instagram.com/p/B_Gv1dtJL55/
https://www.instagram.com/p/B_GwIfUBhz6/
https://www.instagram.com/p/B_Gv6gIpdYj/
https://www.instagram.com/p/B_GwO3ehMtR/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_Gv_t7pXxS/
https://www.instagram.com/p/B_GwTuEBZcy/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_GwacQpnsL/
https://www.instagram.com/p/B_GwWFPh4rI/


In view of the Chief Minister Captain Amarinder Singh’s appeal to donate 

generously towards CM COVID Relief Fund, the Milkfed has donated a sum of Rs. 

20.34 lakh to help the state in its battle against deadly corona virus. 

https://www.instagram.com/p/B_GwcebpIPA/ 
https://www.instagram.com/p/B_GweFMh9QD/ 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 

|| April 17, 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://www.youtube.com/watch?v=23tk13zuaPY 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਲਾਫ਼ ਜੂੰਗ ਹੋਈ ਤੀਬਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਿੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਲ ਿਾਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/18/covf/  

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਚੂੰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਾਅ ਸਬੂੰਿੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 18001804104 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163780918421253?__tn__=-R 

2 ਵਜਲੇ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਵਗਆ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸਨ-ਸੋਨੀ 
ਸੋਨੀ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜ ਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163781448421200?__tn__=-R 

3 ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਐਡਿਾਂਸ ਵਬਲ ਜਮਾ ਕਰਿਾਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁੱਗਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163779891754689?__tn__=-R 

4 ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿ ਲੱਗ ੇਠੀਕਰੀ ਪ੍ਵਹਰੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163785478420797?__tn__=-R 

5 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਿ ਦਾ 
ਚੁੱ ਵਕਆ ਬੀੜ੍ਾ 
ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ.ਵਕੱਟਾਂ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ

https://www.instagram.com/p/B_GwcebpIPA/
https://www.instagram.com/p/B_GweFMh9QD/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=23tk13zuaPY
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/18/covf/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163780918421253?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163781448421200?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163779891754689?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/163785478420797?__tn__=-R


ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਿੱਡੀ ਮਦਦ : ਸੋਨੀ, 
ਔਜਲਾ 
ਪੱ੍ਤਰਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਵਤੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163781718421173?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਚੂੰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਾਅ ਸਬੂੰਿੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 18001804104 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251112879601799168 

2 ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਐਡਿਾਂਸ ਵਬਲ ਜਮਾ ਕਰਿਾਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁੱਗਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251113370440175616 

3 ਵਜਲੇ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਵਗਆ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸਨ-ਸੋਨੀ 
ਸੋਨੀ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜ ਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251119428084789250 

4 ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿ ਲੱਗ ੇਠੀਕਰੀ ਪ੍ਵਹਰੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251117130386296832 

5 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਿ ਦਾ 
ਚੁੱ ਵਕਆ ਬੀੜ੍ਾ 
ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ.ਵਕੱਟਾਂ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਿੱਡੀ ਮਦਦ : ਸੋਨੀ, 
ਔਜਲਾ 
ਪੱ੍ਤਰਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਵਤੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251119147179630592 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਚੂੰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਾਅ ਸਬੂੰਿੀ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 18001804104 

2 ਵਜਲੇ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਵਗਆ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸੁੱ ਕਾ ਰਾਸਨ-ਸੋਨੀ 
ਸੋਨੀ ਿੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜ ਟਰੱਕ ਰਿਾਨਾ 

3 ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਐਡਿਾਂਸ ਵਬਲ ਜਮਾ ਕਰਿਾਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁੱਗਿੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ 

4 ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿ ਲੱਗ ੇਠੀਕਰੀ ਪ੍ਵਹਰੇ 

5 ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਿ ਦਾ 
ਚੁੱ ਵਕਆ ਬੀੜ੍ਾ 
ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ.ਵਕੱਟਾਂ ਤੇ ਐੱਨ-95 ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/163781718421173?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251112879601799168
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251113370440175616
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251119428084789250
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251117130386296832
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251119147179630592


ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾ.ਓਬਰਾਏ ਿੱਲੋਂ ਿੱਡੀ ਮਦਦ : ਸੋਨੀ, 
ਔਜਲਾ 
ਪੱ੍ਤਰਕਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਵਤੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਸਕ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨ ੂੰ  
ਿੇਖਵਦਆਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452391248885236/?d=n 

2 ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ| 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452392142218480/?d=n 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਸਾਨ (Video) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452442178880143/?vh=e&d=n 

4 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452471472210547/?d=n 

5 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਿਿ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2965962436775252/?vh=e&d=n 

6 ਸੁਿ ੋਕੀ ਕਵਹਿਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦਾ; ਮੂੰਡੀਆਂ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰ ਰੀ (Video) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452574352200259/?vh=e&d=n 

7 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452843105506717/?d=n 

8 ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452873358837025/?d=n 

9 ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਬਿੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452882288836132/?d=n 

10 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰੌਾ  (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452885615502466/?d=n 

11 ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਕੱੁਬੇ ਦੀ ਿੀ ਨੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ 

* ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ 500 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਸਕ ਬਿਾਉਿ ’ਤੇ ਖਰਚੀ (Press Note) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452925648831796/?d=n 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452391248885236/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452392142218480/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452442178880143/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452471472210547/?d=n
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2965962436775252/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452574352200259/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452843105506717/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452873358837025/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452882288836132/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452885615502466/?d=n
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/452925648831796/?d=n


S.N. Post with link 

1 Punjab Government in collaboration with Facebook has developed a Chatbot to keep the 
people updated on information regarding COVID-19 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251069758105149445?s=12 

2 A farmer sharing his views regarding the arrangements done by the district 
administration in grain market 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251109498485215233?s=12 

3 Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered strict enforcement with regard to 
the compulsory wearing of masks in public 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251361087242465281?s=12 

4 ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਬਿੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251367831569960960?s=12 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰੌਾ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251370196511547392?s=12 

6 ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਕੱੁਬੇ ਦੀ ਿੀ ਨੇ ਪੇ੍ਸ ਕੀਤੀ ਵਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ 

* ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ 500 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਮਾਸਕ ਬਿਾਉਿ ’ਤੇ ਖਰਚੀ 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251401356419579904?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਕੋਵਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨ ੂੰ  
ਿੇਖਵਦਆਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਿ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| 

2 ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ #ਕੋਵਿਡ_19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਕਸਾਨ (Video) 

4 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ 

5 ਸੁਿ ੋਕੀ ਕਵਹਿਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦਾ; ਮੂੰਡੀਆਂ ਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰ ਰੀ (Video) 

6 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 

7 ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ

8 ਜੀਓਜੀ ਅਤੇ ਿਲੂੰ ਟੀਅਰ ਬਿੇ ਵਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ (Press Note) 

9 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰੌਾ  (Press Note) 

10 ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਕੱੁਬੇ ਦੀ ਿੀ ਨੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਦਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਵਮਸਾਲ 

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251069758105149445?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251109498485215233?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251361087242465281?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251367831569960960?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251370196511547392?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251401356419579904?s=12


* ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਵਮਲੀ 500 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਸਕ ਬਿਾਉਿ ’ਤੇ ਖਰਚੀ (Press Note) 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਇਸਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਸੁਿ ੋਅਤੇ ਮੂੰ ਨੋ.....(video) 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/665533730656371/?app=fbl 

2 ਕੈਬਵਨਟ ਮੂੰਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਅਕਰਪੁ੍ਰਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ 
ਵਿੱਚ ਿੂੰਡੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/665577257318685/?app=fbl 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਪ੍ਹੁੂੰਚਿਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪੁ੍ਰ ਦੇ ਲੋਿਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 500 ਵਕੱਟਾਂ ਹੋਰ 
ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/665579883985089/?app=fbl 

4 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - 
ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਂ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪ੍ਾਿੇ… 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/665595073983570/?app=fbl 

5 ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਭਾਈਆਂ ਿਿੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਿੱੁਪ੍ਸੜ੍ੀ ਦੀ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/665604890649255/?app=fbl 

6 corona #ਜੇਕਰ ਿ ਸਕ ਉਪ੍ਲਬੱਧ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਰੁਿ ਲ, ਦੁਪ੍ੱਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੇ ਆਡਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਉਨ ਾਂ ਦੱਡਸਆ ਡਕ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿਲੋਂ  ਐਪ੍ੀਿੈਡਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ ਐਕਟ ਤਡਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਲੰਘਣ  

ਕਰਨ ’ਚੇ ਕ ਨੂੰਨੀ ਕ ਰਿ ਈ ਹੋਿੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666216430588101/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੰਚ ਇਤ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਡਤਰਪ੍ਤ ਰਡਜੰਦਰ ਡਸੰਘ ਬ ਜਿ  ਿਲੋਂ  ਕਰਡਫਊ ਦੌਰ ਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ ਤੱਕ ਿੁਫ਼ਤ 

ਰ ਸ਼ਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਉਣ ਦ  ਡਸਲਸਲ  ਲਗ ਤ ਰ ਜ ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਧ ਨ ਸਭ  ਹਲਕ  ਫਤਡਹਗੜ੍ ਚੂੜੀਆਾਂ ਦੇ ਡਪ੍ੰਿ ਅਕਰਪ੍ੁਰ  

ਕਲ ਾਂ ਦੇ 250 ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ ਲਈ ਕੈਬਡਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਬ ਜਿ  ਿਲੋਂ  ਸੁੱਕੇ ਰ ਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਡਕੱਟ ਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ 

ਪ੍ਹੁੂੰਚਿਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪੁ੍ਰ ਦੇ ਲੋਿਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸਨ 

ਦੀਆਂ 500 ਵਕੱਟਾਂ ਹੋਰ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%95%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%95%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG


3 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪ੍ਾਿ ੇ

 

4 ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਭਾਈਆਂ ਿਿੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਿੱੁਪ੍ਸੜ੍ੀ ਦੀ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 

5 ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ ਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਡਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿ ਸਕ ਪ੍ ਉਣ  ਲ ਜ਼ਿੀ ਕੀਤ  

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੈਿੀਕਲ ਸੋਧ ਾਂ ਡਿਚ ਸੰਕੇਤ ਡਿਲੇ ਹਨ ਡਕ ਘੱਟ-ਘੱਟ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਸਿ ਡਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਿ ਸਕ 

ਪ੍ਡਹਨ ਕੇ ਕਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਡਕਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ੰਚ ਇਤ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਡਤਰਪ੍ਤ ਰਡਜੰਦਰ ਡਸੰਘ ਬ ਜਿ  ਿਲੋਂ  ਕਰਡਫਊ ਦੌਰ ਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ ਤੱਕ ਿੁਫ਼ਤ 

ਰ ਸ਼ਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਉਣ ਦ  ਡਸਲਸਲ  ਲਗ ਤ ਰ ਜ ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਧ ਨ ਸਭ  ਹਲਕ  ਫਤਡਹਗੜ੍ ਚੂੜੀਆਾਂ ਦੇ ਡਪ੍ੰਿ ਅਕਰਪ੍ੁਰ  

ਕਲ ਾਂ ਦੇ 250 ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ ਲਈ ਕੈਬਡਨਟ ਿੰਤਰੀ ਸ. ਬ ਜਿ  ਿਲੋਂ  ਸੁੱਕੇ ਰ ਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਡਕੱਟ ਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ 

ਪ੍ਹੁੂੰਚਿਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੂੰਦਪੁ੍ਰ ਦੇ ਲੋਿਿੂੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸਨ ਦੀਆਂ 500 ਵਕੱਟਾਂ ਹੋਰ 

ਰਿਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ 

3 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਵਹਨਿਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - 

ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਜਨਤਕ ਵਹੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਿ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਪ੍ਾਿ ੇ

 

4 ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਉੱਪ੍ਰ ਵਨਭਾਈਆਂ ਿਿੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਿੱੁਪ੍ਸੜ੍ੀ ਦੀ ਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 

5 ਇਸਨ ੂੰ  ਜਰ ਰ ਸੁਿ ੋਅਤੇ ਮੂੰ ਨੋ.....(video) 

 

6 corona #ਜੇਕਰ ਿ ਸਕ ਉਪ੍ਲਬੱਧ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਰੁਿ ਲ, ਦੁਪ੍ੱਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਨੇ ਆਡਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

ਉਨ ਾਂ ਦੱਡਸਆ ਡਕ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿਲੋਂ  ਐਪ੍ੀਿੈਡਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ ਐਕਟ ਤਡਹਤ ਆਦੇਸ਼ ਜ ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਉਲੰਘਣ  

ਕਰਨ ’ਚੇ ਕ ਨੂੰਨੀ ਕ ਰਿ ਈ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

7 ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲ ਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿਲੋਂ  ਹਰ ਡਿਅਕਤੀ ਲਈ ਿ ਸਕ ਪ੍ ਉਣ  ਲ ਜ਼ਿੀ ਕੀਤ  

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿੈਿੀਕਲ ਸੋਧ ਾਂ ਡਿਚ ਸੰਕੇਤ ਡਿਲੇ ਹਨ ਡਕ ਘੱਟ-ਘੱਟ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਸਿ ਡਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨ ਲ-ਨ ਲ ਿ ਸਕ 

ਪ੍ਡਹਨ ਕੇ ਕਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਡਕਆ ਜ  ਸਕਦ  ਹੈ। 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%95%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%9C%E0%A9%87%E0%A8%95%E0%A8%B0?source=feed_text&epa=HASHTAG


 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265087987118606/ 

2 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ ਵਨਗਮ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ 20624 ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ 
ਿੂੰਡ…. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265105010450237/ 

3 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2965962433441919/ 

4 ਕਰੀਏਡਟਿ : ਬਡਠੰਿ  ਹ ਲੇ ਕਰੋਨ  ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਡਖਆ ਤ  ਹੀ ਬਣੀ ਰਡਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ੍  ਘਰ ਰਹੀਏ 

ਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਿੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265210493773022/ 

5 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਿਾਂ ਕਰਨ ਤ ੇ3 ਪ੍ਰਚੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ, 12 ਵਗਰਫਤਾਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265254803768591/ 

6 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਿ ਤੱਕ 16410 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਿੇਚਿ ਲਈ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ                                     
ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 14745 ਮੀਵਟੂੰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265287470431991/ 

7 ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265648350395903/ 

8 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਆਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨਾਂ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265743417053063/  

9  ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਇੂੰਨਹ ਾਂ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਿ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.... ਜਾਿੋ ਇਸ ਿੀਡੀਓ 
ਵਿੱਚ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265773687050036/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਪ੍ਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨਾ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251109424774516743?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265087987118606/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265105010450237/
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2965962433441919/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265210493773022/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265254803768591/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265287470431991/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265648350395903/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265743417053063/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%BE_%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%BF%E0%A8%B8_%E0%A8%87%E0%A9%B0%E0%A8%A8%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A_%E0%A8%86%E0%A8%AA_%E0%A8%B8%E0%A8%AD_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%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%A9%B1%E0%A8%96%E0%A8%A3_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A8%95%E0%A9%80_%E0%A8%95%E0%A8%B0_%E0%A8%B0%E0%A8%B9%E0%A9%80_%E0%A8%B9%E0%A9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC5Qzs2xBTiG2JIk0uEAMDEb22QbNRA_xbWQH4ZgRCENOUu3qLifl4ozqoeY4OT60yDtMD3wjrapESjO9O_G6LpMZKATUcK4AVMTdlkU4145fQIY9cIjTbRzPkVjiy_2uu7CfjoE5cY5wppA1Pdw5pphZusEX653e24BXqnbNEHiZEPsKgK6YXv0JXG5MhuRsIgWwqAp-GSe2YJSPHqWaJTqvY1BY7hb9Aasw7FPab1bMSls_2HwXqjyyPVGvVWaq6cfMzUqwseggmeU-f4chU0RU6ye5NX0_19OxkFTrZ_FZ5d4D96R5nCA48ecPm4fTV8-htkjQYKQXPcfWrOK7DJZp6x9gMoPrRC4Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2265773687050036/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251109424774516743?s=20


2 ਅਨ ਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ੋਰਟਲ ਤੇ ਇਸ ਿ ਰ ਆੜਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਡਕਸ ਨ ਨੂੰ ਰਡਜਸਟਰ ਕੀਤ  ਜ ਿੇਗ  ਡਜਸ ਨ ਲ ਫਸਲ ਦੀ 

ਅਦ ਇਗੀ ਡਿਚ ਹੋਰ  ਪ੍ ਰਦਰਸ਼ਤ  ਆਿੇਗੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251110546843131904?s=20  

3 ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿਚ ਡਕਸ ਨ ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪ੍ ਣੀ, ਸ ਬਣ ਦੀ ਡਿਿਸਥ  ਤੇ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਪ੍ ਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਡਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251113804269711362?s=20  

4 ਬਡਠੰਿ  ਦੇ ਡਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿ . ਅਿਰੀਕ ਡਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਡਸਆ ਹੈ ਡਕ ਡਿਭ ਗ ਡਿਚ ਤ ਇਨ ਤ ਿਲਟੀਪ੍ਰਪ੍ਜ਼ ਹੈਲਥ 

ਿਰਕਰ ਫ਼ੀਿੇਲ ਦੀ 31 ਿ ਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸ ਰੀ ਬਕ ਇਆ ਤਨਖ਼ ਹ ਜ ਰੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251114474875973633?s=20  

5 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251138892192813062?s=20  

6 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ ਵਨਗਮ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ 20624 ਸੁੱ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਕੱਟਾਂ ਦੀ 
ਿੂੰਡ…. 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251138956416053249?s=20  

7 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251168251075194880?s=20  

8 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਿ ਤੱਕ 16410 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਿੇਚਿ ਲਈ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251168860989882368?s=20  

9 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 14745 ਮੀਵਟੂੰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251184955876470785?s=20  

10 ਕਰੀਏਡਟਿ : ਬਡਠੰਿ  ਹ ਲੇ ਕਰੋਨ  ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਡਖਆ ਤ  ਹੀ ਬਣੀ ਰਡਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ੍  ਘਰ ਰਹੀਏ 

ਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਿੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251354349499899904?s=20  

11 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਿਾਂ ਕਰਨ ਤ ੇ3 ਪ੍ਰਚੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ, 12 ਵਗਰਫਤਾਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251354405900673024?s=20  

12 ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251373614374375424?s=20  

13 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤਆਂ 
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨਾਂ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251403960151244801?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਿਾਂ ਕਰਨ ਤ ੇ3 ਪ੍ਰਚੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ, 12 ਵਗਰਫਤਾਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251110546843131904?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251113804269711362?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251114474875973633?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251138892192813062?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251138956416053249?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/1251168251075194880?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251168860989882368?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251184955876470785?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251354349499899904?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251354405900673024?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251373614374375424?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251403960151244801?s=20


2 ਕਰੀਏਡਟਿ : ਬਡਠੰਿ  ਹ ਲੇ ਕਰੋਨ  ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਡਖਆ ਤ  ਹੀ ਬਣੀ ਰਡਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪ੍  ਘਰ ਰਹੀਏ 

ਤੇ ਆਪ੍ਸੀ ਿੇਲਜੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ 

3 ਕਰੀਏਵਟਿ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਸੁੱ ਕਰਿਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 14745 ਮੀਵਟੂੰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ 

4 ਕਰੀਏਵਿਟ : ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿਚ ਹੁਿ ਤੱਕ 16410 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਿੇਚਿ ਲਈ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ 

5 ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ ਜਾਰੀ 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਿ ਪ੍ੀਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਨਰਵਿਘਨ 
ਜਾਰੀ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਨਾਗਵਰਕ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ 

  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604472536947300/ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਿ ਵਿੱਚ ਨੱਕ, ਕੂੰਨ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 93 ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ; 90 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604470533614167/ 

3 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 'ਤੇ ਅਿਲ ਕਰਡਦਆਾਂ, ਪ੍ੰਜ ਬ ਸ਼ਡਹਰੀ ਡਿਕ ਸ ਅਥ ਰਟੀ (ਪ੍ੁੱਿ ), 

ਿ ਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟ ਊਨ ਐਂਿ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਲ ਡਨੰਗ ਅਤ ੇਜਲ ਸਰੋਤ ਡਿਭ ਗ ਦੇ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ/ਕਰਿਚ ਰੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  

ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੇ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ ਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਡਦੱਤ  ਡਗਆ 

ਹੈ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604425050285382/  

4 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604423743618846/ਕ ਿੇਿੀਅਨ 

ਅਦ ਕ ਰ ਸੁਿੇਰ ਐਸ ਪ੍ਸਰੀਚ  ਉਰਫ ਪ੍ੰਿੀ ਆਾਂਟੀ ਕੋਰਨ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ੍ ਦੇ ਆਪ੍ ਤਕ ਲੀਨ ਸਿੇਂ ਦੌਰ ਨ ਨ ਗਡਰਕ ਾਂ 

ਅਤ ੇਸਰਕ ਰ ਾਂ ਦੁਆਰ  ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਿੁਸ਼ਡਕਲ ਾਂ ਬ ਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ੰਿੀ ਆਾਂਟੀ ਨੇ ਸ ਡਰਆਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਡਕ ਉਹ ਿੱਧ 

ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ ਨ ਾਂ ਬਚ ਉਣ ਲਈ ਤ ਲ ਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨ ਲ ਪ੍ ਲਣ  ਕਰਨ। 
........ 

5 ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ ਲੋਕ ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਿਿ-19 ਸੰਬਧੰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਬ ਰੇ ਅਪ੍ਿੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਡਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਟਬੋਟ ਡਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੇਜ ਦੇ ਿੈਸੇਜ ਬਟਨ ਤੇ ਕਡਲੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604421096952444/ 

6 | 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/2965962430108586/ 

7 ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਲਾਫ਼ ਜੂੰਗ ਹੋਈ ਤੀਬਰ; ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਿੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਲ ਿਾਿਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604520263609194/  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604472536947300/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604470533614167/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604425050285382/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604423743618846/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604421096952444/
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/2965962430108586/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604520263609194/


8 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਿ ਲੀ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਕੋਡਿਿ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਨ ਰ ਜ ਡਿੱਚ 

ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਿੁਹੰਿਦ ਗੁਲ ਬ, ਿ ਈਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਬੈੈੱਕਡਫਨਕੋ ਨੇ 

ਲੁਡਧਆਣ  ਡਿੱਚ ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਰ ਸ਼ਨ ਿੰਡਿਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਦ  ਭਰੋਸ  ਡਦੱਤ । 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604512180276669/ 

10 ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਿ ਲੀ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਕੋਡਿਿ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰ ਨ ਰ ਜ ਡਿੱਚ 

ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਪ੍ਰਦ ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਿੁਹੰਿਦ ਗੁਲ ਬ, ਿ ਈਸ ਚੇਅਰਿੈਨ ਬੈੈੱਕਡਫਨਕੋ ਨੇ 

ਲੁਡਧਆਣ  ਡਿੱਚ ਪ੍ਰਿ ਸੀ ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨੂੰ ਰ ਸ਼ਨ ਿੰਡਿਆ ਅਤ ੇਉਨ੍ ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹ ਇਤ  ਦ  ਭਰੋਸ  ਡਦੱਤ । 
  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604495243611696/  

11 ਕੋਡਿਿ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੋਡਿਿ ਰ ਹਤ ਫੰਿ ਡਿੱਚ ਖੁੱਲੇ੍ 

ਡਦਲ ਨ ਲ ਯੋਗਦ ਨ ਪ੍ ਉਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ'ਤੇ ਡਿਲਕਫੈਿ ਪ੍ੰਜ ਬ ਿੱਲੋਂ  20.34 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ  ਯੋਗਦ ਨ ਪ੍ ਇਆ ਡਗਆ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494993611721/  

12 ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਅਡਜਹੇ ਪ੍ਡਹਲੇ ਇਲ ਜ ਲਈ ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਹੇਠ 

ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਐਸ.ਪ੍ੀ.ਐਸ. ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਲੁਡਧਆਣ  ਦੀ ਿੈਿੀਕਲ ਟੀਿ ਨੂੰ ਸਡਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਜਸ ਨੇ ਕੁਝ ਡਦਨ 

ਪ੍ਡਹਲ  ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ ਜ਼ੇਡਟਿ ਪ੍ ਏ ਗਏ ਲੁਡਧਆਣ  ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਡਨਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪ੍ਲ ਜ਼ਿ  ਥੈਰੇਪ੍ੀ 

ਕਰਿ ਉਣ ਦ  ਫੈਸਲ  ਕੀਤ  ਹੈ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494800278407/ 

13 #ਕੋਵਿਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਟ ਕਰੇ ਲਈ ਿੋਹਰਲੀ ਕਤ ਰ ਡਿੱਚ ਿਟੇ ਪ੍ੁਡਲਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਡਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੱਲੋਂ  ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਿ ਕਟਰੀ ਜ ਾਂਚ ਲਈ ਿੋਬ ਈਲ ਕਲੀਡਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱੁਲ 43,000 

ਪ੍ੁਡਲਸ ਿੁਲ ਜ਼ਿ ਾਂ ਡਿਚੋਂ 30,567 ਦ  ਿੈਿੀਕਲ ਚੈਕ-ਅੱਪ੍ ਪ੍ਡਹਲ ਾਂ ਹੀ ਕੀਤ  ਜ  ਚੁੱਕ  ਹੈ। ਲ ਕਿ ਊਨ ਦੇ ਅਿਲ ਲਈ 

ਡਿਊਟੀ `ਤੇ ਤ ਇਨ ਤ ਸ ਰੇ ਪ੍ਡੁਲਸ ਿਲੁ ਜ਼ਿ ਾਂ ਨੂੰ ਿ ਸਕ, ਦਸਤ ਨੇ ਅਤ ੇਹੈਂਿ ਸੈਨੇਟ ਈਜ਼ਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ 

ਅਤ ੇਹਸਪ੍ਤ ਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿ ਰਿ ਾਂ ਜ ਾਂ ਆਸ ਪ੍ ਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਾਂ ਡਿਚ ਤ ਇਨ ਤ ਪ੍ੁਲੀਸ ਕਰਿੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੀਪ੍ੀਈਜ਼/ 

ਬ ਇਓਹੈਜ਼ਰਿ ਸੂਟ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ ਹਨ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494326945121/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਿ ਪ੍ੀਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਨਰਵਿਘਨ 

ਜਾਰੀ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ 

 

ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1251364394505650177 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਿ ਵਿੱਚ ਨੱਕ, ਕੂੰਨ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 93 ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ; 90 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1251364320572628994 
 

3 #PunjabFightsCorona : To find nearest stores for kirana, milk, fruits, vegetables 
etc that have the license to open during curfew click the following link: 
Essentialservices.punjab.gov.in  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604512180276669/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604495243611696/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494993611721/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKxH7uO0xclLv-V0R8InNbTOC-8pPzJEs97pZszwqtfF0dKpEgq97ZP8tNvoe0vXQaoVcLJ_KQQ3luTMSXYxwnhQupgzfuhxnhOhWxVA7obD_TZqgo5uytbrKmtTIj8ukCXlmPGreFcmEZmUuszrWImTBDR3j_gTUB55iBjdGE_YO_PpdcGrgPj-gr7rtyQpyYnv_D0cacojepxaq-V-07Pk7-Vrxuf2iDmw66rw3BfR5zHLmvMKJRfjeJCvpl2ETAmEZw1Ifhnkps0fWe3JukFx0fQH6CISU6WOT9S0KjVSoSw7GOzDEj5lZlvBaiokvY_-13js9be0kdYCweBmW8LhMSnmmV-SVtWcWXbI2qrtSXTDn1IQiXxoKUWb6GkBJ2F64kWAf0eVblgpbxKDP9k9nBHb2naypEcMK9_n1dlZgmQsxUNrxQvb3pG9Gv7Vqp4rCVeP83fKr9c2aWzgEuXfDgUXmKZuPzQL43WhmU-3CcUdf5qLI&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAKxH7uO0xclLv-V0R8InNbTOC-8pPzJEs97pZszwqtfF0dKpEgq97ZP8tNvoe0vXQaoVcLJ_KQQ3luTMSXYxwnhQupgzfuhxnhOhWxVA7obD_TZqgo5uytbrKmtTIj8ukCXlmPGreFcmEZmUuszrWImTBDR3j_gTUB55iBjdGE_YO_PpdcGrgPj-gr7rtyQpyYnv_D0cacojepxaq-V-07Pk7-Vrxuf2iDmw66rw3BfR5zHLmvMKJRfjeJCvpl2ETAmEZw1Ifhnkps0fWe3JukFx0fQH6CISU6WOT9S0KjVSoSw7GOzDEj5lZlvBaiokvY_-13js9be0kdYCweBmW8LhMSnmmV-SVtWcWXbI2qrtSXTDn1IQiXxoKUWb6GkBJ2F64kWAf0eVblgpbxKDP9k9nBHb2naypEcMK9_n1dlZgmQsxUNrxQvb3pG9Gv7Vqp4rCVeP83fKr9c2aWzgEuXfDgUXmKZuPzQL43WhmU-3CcUdf5qLI&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494800278407/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0-Zw28NTC4NV91HQ2TfjqlkEdwDs6zlw3-XxwqnvvUOT9wCtVIOuAVBkzLgxs5CGc-wG2VryHImfhcfEHVNqiDFgMeQcz-iDanXnlRZM2X78ucU2_99A94fA6_-ESTgZ76nKjhydoV1_C4PDdAvaoIOpuauGHaM-3BMI5e4S-7VfBs7LtnxjoSobqS7WYNAmuvG1017f4IfXjouK-x2UyrkqHYiWzb696kATgxF3LQsdh0ivXObiYFIMC7EsEBlHntmb-lJ9WECxlY9HQEYE7MtV3nJgdJAQhUl2zHKSbUagqvGte7s6zrC868wl1dYrewGlBqBT35b-_jxJjKQyR1VfJkl_Hxk-0NzwamufIcLWVF5klpFviXq8LApxopL8NnlahXo4horSeK7dM4ihO3ebXANAcvFrRlfAuM8dycZW1OFlK_5DSAZsZ56U5mgai7QM5Qu7oCltympVdbvrGhntRIdeIy8fKa8Wi1taLG8ZQ93piCT8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0-Zw28NTC4NV91HQ2TfjqlkEdwDs6zlw3-XxwqnvvUOT9wCtVIOuAVBkzLgxs5CGc-wG2VryHImfhcfEHVNqiDFgMeQcz-iDanXnlRZM2X78ucU2_99A94fA6_-ESTgZ76nKjhydoV1_C4PDdAvaoIOpuauGHaM-3BMI5e4S-7VfBs7LtnxjoSobqS7WYNAmuvG1017f4IfXjouK-x2UyrkqHYiWzb696kATgxF3LQsdh0ivXObiYFIMC7EsEBlHntmb-lJ9WECxlY9HQEYE7MtV3nJgdJAQhUl2zHKSbUagqvGte7s6zrC868wl1dYrewGlBqBT35b-_jxJjKQyR1VfJkl_Hxk-0NzwamufIcLWVF5klpFviXq8LApxopL8NnlahXo4horSeK7dM4ihO3ebXANAcvFrRlfAuM8dycZW1OFlK_5DSAZsZ56U5mgai7QM5Qu7oCltympVdbvrGhntRIdeIy8fKa8Wi1taLG8ZQ93piCT8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/604494326945121/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1251364394505650177
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1251364320572628994
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://t.co/vX19ZOztGE?amp=1


 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251414357994438656  

4 Punjab Government has been providing every help to the migratory labourers in 
the state amid COVID-19 crisis. Mr. Muhammad Gulab, Vice Chairman 
BACKFINCO distributed ration to the migratory labourers in Ludhiana and assured 
them of every help. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251376635074371584 

5    In view of the Chief Minister @capt_amarinder Singh’s appeal to donate 
generously towards CM COVID Relief Fund, the Milkfed has donated a sum of 
₹20.34 lakh to help the state in its battle against deadly #CoronavirusPandemic  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251119717764304896   

6 Heeding to earnest appeal of Chief Minister @capt_amarinder Singh, 
Officials/Staff of Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of 
Town and Country Planning and Water Resources Department contributed 
₹2,10,70,000 into Punjab Chief Minister's Relief Fund 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251109711262265345  

7 To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the 
@PunjabPoliceInd has deployed mobile clinics for their medical examination, with 
30,567 of the total 43000 cops on the ground already given one round of a 
thorough check-up........(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251104061866180610  

8 Punjab Government in collaboration with Facebook has developed a Chatbot to 
keep the people updated on information regarding COVID-19. @HTPunjab 
@thetribunechd @yespunjab @Babushahikhabar @RozanaSpokesman 
@JagbaniOnline @PIBChandigarh Read in detail at: 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251053486420004864  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਿ ਪ੍ੀਿ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਵਨਰਵਿਘਨ 

ਜਾਰੀ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਨਾਗਵਰਕ 

 

ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਂਪ੍ਲ ਲੈਿ ਵਿੱਚ ਨੱਕ, ਕੂੰਨ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 93 ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ; 90 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈ 

 

3  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251414357994438656
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251376635074371584
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251119717764304896
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251109711262265345
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251104061866180610
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251053486420004864


1  ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਿ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਖੱੁਲਹ    
 ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਵਕਸਾਨ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਵਲਆ ਫੈਸਲਾ   
ਵਮਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਤੇ ਲਾਈ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਵਲਆ 

 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536916996571272/?vh=e&d=n 
 

2  ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ  ਪੁ੍ਵਲਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਫੋਵਗੂੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਿਾਈ ਗਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536936263236012/?d=n 
 

3  ਵਜਲ•ੇੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਜਲ•ੇੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 4576 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536960183233620/?d=n 

4 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2537535423176096/?d=n 

5 ਹੁਿ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤਕ ਹੋਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2537634703166168/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਿ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਖੱੁਲਹ    
 ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਵਕਸਾਨ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਵਲਆ ਫੈਸਲਾ   
ਵਮਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਤੇ ਲਾਈ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਵਲਆ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251103447463587840?s=20 

2 ਵਜਲ•ੇੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਜਲ•ੇੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 4576 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251113135953436672?s=20 

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਫੋਵਗੂੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਿਾਈ ਗਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251108704050573313?s=20 

4 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ  
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251408925359960065?s=19 
 

5  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251393725067980800?s=19 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536916996571272/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536936263236012/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2536960183233620/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2537634703166168/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251103447463587840?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251113135953436672?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251108704050573313?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251408925359960065?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251393725067980800?s=19


6 ਹੁਿ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤਕ ਹੋਿੇਗੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251410478527475713?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਿ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਖੱੁਲਹ    
 ਚਾਰੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਤੇ ਵਕਸਾਨ ਵਹੱਤਾਂ ਲਈ ਵਲਆ ਫੈਸਲਾ   
ਵਮਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਤ ੜ੍ੀ ਬਿਾਉਿ ਤੇ ਲਾਈ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਵਲਆ 

2 ਵਜਲ•ੇੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਜਲ•ੇੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 4576 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

3 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨਾਵਕਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਫੋਵਗੂੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅ ਕਰਿਾਈ ਗਈ 

 

4 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਮੁਫਤ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ  

5  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ  

6 ਹੁਿ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤਕ ਹੋਿੇਗੀ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਨਰਵਿਘਨ ਹੋਿੇਗੀ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਿਾਇਕ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾਈ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  
ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਵਲਆਉਿ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588759208118651/  

2 ਜਾਿ ੋਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588813654779873/  

3 ਿਰਤੋਂ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਥੁੱ ਕਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ   
ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਿਾਰ-ਿਾਰ ਥੁੱ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਿ ਦੇ ਿੱਿਦੇ ਹਨ ਆਸਾਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588816274779611/  

4 ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਨ ੂੰ  ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 24 ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਹੋਿੇਗੀ-ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  
ਪ੍ਵਹਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਲਈ 3253 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ 
ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਵਲਆਂਦੀ ਕਿਕ ਜਾਿੇਗੀ ਿਾਪ੍ਸ ਮੜੋ੍ੀ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251410478527475713?s=19
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588759208118651/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588813654779873/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588816274779611/


https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588877464773492/  
 

5 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦੇ 
ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588881444773094/  

6 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ 2410 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ 5067 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ  
ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇ ਵਖਆਲ  
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588950618099510/  

7 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 
ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588969604764278/  

8 ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ ਡਜਲਕ  ਸ਼ਡਹਰ ਡਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਡਫਊ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫ ਡਜ਼ਲਕ  ਦੇ ਸਫ ਈ ਸੇਿਕ  ਿੱਲੋਂ  ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, ਨਿੀ ਆਬ ਦੀ ਸਲੇਿਸ਼ ਹ ਰੋਿ, ਪ੍ੀਰ ਗੁਰ ਇਆ ਿਹੱੁਲੇ ਡਿਖੇ 

ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ  ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2589615331366372/  

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2589616294699609/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਨਰਵਿਘਨ ਹੋਿੇਗੀ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਿਾਇਕ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾਈ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  
ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਵਲਆਉਿ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ 

 

2 ਜਾਿੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ 

3 ਿਰਤੋਂ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਥੁੱ ਕਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ   
ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਿਾਰ-ਿਾਰ ਥੁੱ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਿ ਦੇ ਿੱਿਦੇ ਹਨ ਆਸਾਰ 

 

4 ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਨ ੂੰ  ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 24 ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਹੋਿੇਗੀ-ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  
ਪ੍ਵਹਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਲਈ 3253 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ 
ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਵਲਆਂਦੀ ਕਿਕ ਜਾਿੇਗੀ ਿਾਪ੍ਸ ਮੜੋ੍ੀ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588877464773492/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588881444773094/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588950618099510/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2588969604764278/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2589615331366372/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2589616294699609/


 

5 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦੇ 
ਹੋਏ 

6 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ 2410 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ 5067 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ  
ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇ ਵਖਆਲ  
 

7 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 
ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

8 ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ ਡਜਲਕ  ਸ਼ਡਹਰ ਡਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਡਫਊ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫ ਡਜ਼ਲਕ  ਦੇ ਸਫ ਈ ਸੇਿਕ  ਿੱਲੋਂ  ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, ਨਿੀ ਆਬ ਦੀ ਸਲੇਿਸ਼ ਹ ਰੋਿ, ਪ੍ੀਰ ਗੁਰ ਇਆ ਿਹੱੁਲੇ ਡਿਖੇ 

ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ  ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ। 

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ 
ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵਨਰਵਿਘਨ ਹੋਿੇਗੀ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਿਿਾਇਕ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿਾਈ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  
ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਵਲਆਉਿ ਿਾਲੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਡੇ ਗਏ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ 

 

2 ਜਾਿ ੋਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ 

3 ਿਰਤੋਂ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਥੁੱ ਕਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਤਾਂ ਦੀ   
ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

ਿਾਰ-ਿਾਰ ਥੁੱ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਿ ਦੇ ਿੱਿਦੇ ਹਨ ਆਸਾਰ 

 

4 ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਨ ੂੰ  ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਾਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 24 ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਹੋਿੇਗੀ-ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  
ਪ੍ਵਹਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਲਈ 3253 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ 
ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਾਸ ਵਲਆਂਦੀ ਕਿਕ ਜਾਿੇਗੀ ਿਾਪ੍ਸ ਮੜੋ੍ੀ 

5 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦੇ 
ਹੋਏ 

6 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ 2410 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 



ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ 5067 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ  
ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇ ਵਖਆਲ  
 

7 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 
ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

8 ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਤੇ ਕੋਡਿਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ ਡਜਲਕ  ਸ਼ਡਹਰ ਡਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਡਫਊ ਦੇ ਿੱਦੇਨਜਰ ਨਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫ ਡਜ਼ਲਕ  ਦੇ ਸਫ ਈ ਸੇਿਕ  ਿੱਲੋਂ  ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ, ਨਿੀ ਆਬ ਦੀ ਸਲੇਿਸ਼ ਹ ਰੋਿ, ਪ੍ੀਰ ਗੁਰ ਇਆ ਿਹੱੁਲੇ ਡਿਖੇ 

ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜ  ਇਕੱਤਰ ਕੀਤ  ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ।  

9 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਸ਼ਵਹਰ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਰਵਫਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਿੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਅਤ ੇਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਵਕਆ ਵਿਖੇ ਸੋਡੀਅਮ 
ਹਾਈਪੋ੍ਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਵਿੜ੍ਕਾਅ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਜਾਿ ੋਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਹੂੰਦੇ ਹੋਏ 

https://youtu.be/rfbb-heCoXw  

2 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਿਾਇਕ ਸ਼ਰੀ ਰਵਮੂੰਦਰ ਆਿਲਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਰੁ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੂੰਦੇ 
ਹੋਏ  
https://youtu.be/bIbtDEfuEmU  

3 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ. ਅਰਵਿੂੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੂੰਿ  ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ 
ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

https://youtu.be/tdgmEl6Daic  

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਿ ਲਈ ਹੁਿ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 4310 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126356465676343&id=100049059699993 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਜਵਟਿ ਕੋਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਵਦਆਂ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ ਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਚ ਕੀਤਾ ਵਸ਼ਫ਼ਟ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126359592342697&id=100049059699993 
  

3 ਵਿਿਾਇਕ ਵਪ੍ੂੰ ਕੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਕ ਿੂੰਡ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126360872342569&id=100049059699993 

https://youtu.be/rfbb-heCoXw
https://youtu.be/bIbtDEfuEmU
https://youtu.be/tdgmEl6Daic
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126356465676343&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126359592342697&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126360872342569&id=100049059699993


4 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126630972315559&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਿ ਲਈ ਹੁਿ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 4310 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251177222053871618?s=19 
  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਜਵਟਿ ਕੋਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਵਦਆਂ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ ਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਚ ਕੀਤਾ ਵਸ਼ਫ਼ਟ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251177864260534272?s=19 
  

3 ਵਿਿਾਇਕ ਵਪ੍ੂੰ ਕੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਕ ਿੂੰਡ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251178605620498432?s=19 

4 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251382515350134784?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਿਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਟਸਐੱਪ੍ ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

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

4 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 

5 ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਿ ਲਈ ਹੁਿ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 4310 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ    

6 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਜਵਟਿ ਕੋਸ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵਮਲਵਦਆਂ ਹੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ ਰਾ ਵਪ੍ੂੰ ਡ, ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਚ ਕੀਤਾ ਵਸ਼ਫ਼ਟ -ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

  

7 ਵਿਿਾਇਕ ਵਪ੍ੂੰ ਕੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਿਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਕ ਿੂੰਡ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=126630972315559&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251177222053871618?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251177864260534272?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251178605620498432?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251382515350134784?s=19


Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਿਾਲੀ ਿਬਰ-ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋ੍ਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 61 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 115 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410879362471096&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਵਕਸਾਨ ਿੀਰ ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਿ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ- ਵਜ਼ਲਾ ਮੂੰਡੀ ਅਫਸਰ ਵਨਰਮਲ ਵਸੂੰਘ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3409826195909746&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜ੍ਾ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਵਦਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਚਾਰ  ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410004085891957&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਿਾਲੀ ਿਬਰ-ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋ੍ਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 61 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 115 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251366613305012225?s=20 
 

2 ਵਕਸਾਨ ਿੀਰ ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਿ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ- ਵਜ਼ਲਾ ਮੂੰਡੀ ਅਫਸਰ ਵਨਰਮਲ ਵਸੂੰਘ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251072335500599298?s=20 
 

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜ੍ਾ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਵਦਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਚਾਰ  ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251120019242577926?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਿਾਲੀ ਿਬਰ-ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਪੋ੍ਜ਼ਵਟਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਆਏ 61 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410879362471096&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410879362471096&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3409826195909746&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3409826195909746&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410004085891957&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3410004085891957&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251072335500599298?s=20


ਵਜ਼ਲੇ ਅੂੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 115 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

 

2 ਵਕਸਾਨ ਿੀਰ ਕਿਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਿ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ- ਵਜ਼ਲਾ ਮੂੰਡੀ ਅਫਸਰ ਵਨਰਮਲ ਵਸੂੰਘ 

 

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਕ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਿਚਨਬੱਿ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜ੍ਾ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨ ੂੰ  ਮੁੱ ਖ ਰੱਖਵਦਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸੁਚਾਰ  ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ 

 

4 Rate list of vegetables and fruits 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 17 April Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687123072090853/ 

2 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦ ਸਰੇ ਵਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 35437 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ 
ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਿਲੋਂ 640 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148195421674/ 

3 ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੇ ਿੀਜੀਪ੍ੀ ਡਦਨਕਰ ਗੁਪ੍ਤ  ਨੇ ਖੰਨ  ਡਿਚ ਿ ਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਿੀਿੀਓ ਦੀ ਘਟਨ  ਤੇ ਡਧਆਨ ਕੇਂਦਡਰਤ 

ਕਰਡਦਆਾਂ ਲੁਡਧਆਣ  ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀਪ੍ੀ ਜਸਕਰਨ ਡਸੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਿ ਿਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥ ਅਧ ਰਤ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਜਲਦੀ ਡਰਪ੍ੋਰਟ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਡਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਡਜਹੇ ਿੁੱਡਦਆਾਂ `ਤੇ ਪ੍ੰਜ ਬ ਪ੍ੁਡਲਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 

ਦੁਹਰ ਉਂਡਦਆਾਂ ਗੁਪ੍ਤ  ਨੇ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕੀਤ  ਡਕ ਜ ਾਂਚ ਡਰਪ੍ੋਰਟ ਦੇ ਅਧ ਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਡਖਲ ਫ ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਕ ਰਿ ਈ ਆਰੰਭੀ ਜ ਿੇਗੀ(ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਦ  ਡਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148325421661/ 

4 ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਤਵਹਤ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ 
ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਿਾ ਹੱਥ ਗਿਾਉਿ ਿਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਦੀ 
ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਸਬ ਇੂੰਸਪੈ੍ਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਾਮਲ 
ਹੋਏ ਵਤੂੰਨ ਹੋਰ ਪੁ੍ਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ ਕੌਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਡਸਕ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148532088307/ 

5 ਕੋਵਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਵਤਆਤ ਿਰਤਿ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ 
ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਹਮ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਵਦਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤ ੇਪੱ੍ਟੀ ਜੇਲਾਂ ਨ ੂੰ  
ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਿਜੋਂ ਐਲਾਨ ਵਦੱਤਾ ਹੈ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148602088300/ 

6 ਤਕਨੀਕੀ ਡਸੱਡਖਆ ਅਤ ੇਉਦਯੋਡਗਕ ਡਸਖਲ ਈ ਡਿਭ ਗ ਿੱਲੋਂ  ਸੂਬੇ ਦੀਆਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ ਦੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ 

ਆਨ ਲ ਈਨ ਟਰੇਡਨੰਗ ਦੇਣ ਦ  ਕੰਿ ਆਰੰਡਭਆ ਡਗਆ ਹੈ। ਡਪ੍ਰੰਸੀਪ੍ਲ ਾਂ ਅਤ ੇਇੰਸਟਰਕਟਰ ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਿੇਟੀਆਾਂ ਬਣ  ਕੇ 

34 ਟਰੇਿ ਾਂ ਦੇ ਸ ਰੇ ਡਥਊਰੈਟੀਕਲ ਡਿਡਸ਼ਆਾਂ ਿ ਸਤੇ ਈ-ਲਰਡਨੰਗ ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਭ ਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ(ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ 

ਦ  ਡਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148782088282/7 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687123072090853/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148195421674/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148325421661/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148532088307/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148602088300/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687148782088282/


7 ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁਹ ਿੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ  

ਚੈਟਬ ੱਟ ਡਿਿੈਲਪ੍ਲ ਕੀਤ  ਹੈ। ਤੁਹ ਿੇ ਨ ਲ ਇਸ ਸਭ ਬ ਰੇ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸ ਾਂਝੀ ਕਰ ਡਰਹ  ਹ ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ 

ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ, ਦੋਸਤ ਾਂ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ  ਕਰੋ(ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਪ੍ੰਜ ਬ ਦੇ ਪ੍ੇਜ ਦ  ਡਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687178518751975/ 

8 ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687240218745805/ 

9  ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇਚਿ ਿਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜ੍ੀਆਂ ਆਵਦ ਦ ੇਨਹੀਂ ਬਿਾਏ ਜਾਿਗੇ 
ਹੋਰ ਪ੍ਾਸ : ਵਜ਼ਲਾ ਮੂੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687408122062348/ 

10 ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ 390 ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਵਦਨ 1380 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ 
ਹੋਿੇਗੀ ਆਮਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687409845395509/ 
 

11 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਫਵਤਹ, ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687437665392727/ 

12 ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਦਆਂ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸ਼ਵਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ 
(ਪੱੁ੍ਡਾ), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਐਡਂ ਕੂੰਟਰੀ ਪ੍ਲਾਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੂੰਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ੍ 10 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ 
ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687445195391974/ 

13  || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ 
ਨ ੂੰ  ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੂੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ( ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2965962503441912/ 

14  थाना सिटी प्रभारी गोस िंदर कुमार ने होसियारपुर के मोहल्ला चािंद नगर के मोसहत िमाा   कुनाल 

को  फास्ट फूड के सलए आडार सकया जो सक करू्फ्ा का उल्लिंघन कर अपने घर मे फ़ास्ट फ़ूड बना 

कर होम सडली री कर रहे थे।इि दौरान सडली री समलने पर इनके खिलाफ़ 188,269,270,271 

आईपीिी के अिंतगात थाना सिटी पुसलि ने मामला दजा कर सलया है 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687534525383041/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 17 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250969199167463424?s=19 

2 Punjab Government in collaboration with Facebook has developed a Chatbot to keep the 
people updated on information regarding COVID-19( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251053486420004864?s=19 

3  Comedian/actor @Ssumier S Pasricha a.k.a #PummiAunty talks about the hardships 
being faced by citizens as well as government during the crucial hour of 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687178518751975/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687240218745805/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687408122062348/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687409845395509/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687437665392727/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687445195391974/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/2965962503441912/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/687534525383041/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1250969199167463424?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251053486420004864?s=19


#Coronavirusoutbreak. Pummi Aunty appealed all to strictly follow the lockdown in order 
to save as many lives as possible( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251095831949656065?s=19 

4  #सजले के एक और मरीज ने कोरोना पर पाई फतेह, घर के सलए सकया र ाना 

- सडप्टी कसमश्नर ने उज्ज ल भस ष्य के सलए दी िुभकामनाएिं ( फ़ोटो िसहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251139915913388033?s=19 

5 #िामासजक दूरी बरकरार रिने के सलए िखियािं बेचने  ाली रेहसडयािं आसद के नही िं बनाए जाएिं गे 

और पाि: सजला मिंडी असिकारी 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251140002249011201?s=19 

6  #गेहिं की िरीद के पहले सदन 390   दूिरे सदन 1380 टर ासलयोिं की सजले की मिंसडयोिं में होगी 

आमद(फ़ोटो िसहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251140307015483394?s=19 

7 To protect police personnel battling the #COVID19 crisis on the frontline, the 
@PunjabPoliceInd has deployed mobile clinics for their medical examination, with 30,567 
of the total 43000 cops on the ground already given one round of a thorough check-up ( 
Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251104061866180610?s=19 

8 In response to yesterday’s appeal by CS Karan Avtar Singh, Executive Committee of IAS 
Association & senior officers of @PunjabPoliceInd decided to urge all officers in their 
cadres to voluntarily contribute 30% of their salary for next 3 months to CM Covid Relief 
Fund. #Covid19 ( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251107040140726275?s=19 

9 Heeding to earnest appeal of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Officials/Staff of 
Punjab Urban Development Authority (PUDA), Directorate of Town and Country Planning 
and Water Resources Department contributed ₹2,10,70,000 into Punjab Chief Minister's 
Relief Fund  
( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251109711262265345?s=19 

10  In view of the Chief Minister @capt_amarinder Singh’s appeal to donate generously 
towards CM COVID Relief Fund, the Milkfed has donated a sum of ₹20.34 lakh to help the 
state in its battle against deadly ( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251119717764304896?s=19 

11 Chief Minister @capt_amarinder Singh ordered strict enforcement with regard to the 
compulsory wearing of masks in public, and asked the police to take stringent action, 
including imposition of challans, against violators 
( Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251134897978146822?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 17 April Rate List (With Pics) 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਿੀਡੀਓ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251095831949656065?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251139915913388033?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251140002249011201?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251140307015483394?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251104061866180610?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251107040140726275?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251109711262265345?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251119717764304896?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251134897978146822?s=19


3 ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਿੇਚਿ ਿਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜ੍ੀਆਂ ਆਵਦ ਦ ੇਨਹੀਂ ਬਿਾਏ ਜਾਿਗੇ 
ਹੋਰ ਪ੍ਾਸ : ਵਜ਼ਲਾ ਮੂੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ 390 ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਵਦਨ 1380 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ 
ਹੋਿੇਗੀ ਆਮਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਾਈ ਫਵਤਹ, ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRs , TWO FOR NOT WEARING MASKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786766518515042&set=pcb.786766941848
333&type=3&theater 

2 BUOYED OVER ELABORATE ARRANGEMENTS MADE FOR PROCUREMENT OF WHEAT, 
FARMERS SHOWER HEAPS OF PRAISE ON PUNJAB GOVERNMENT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786708648520829&set=pcb.786708885187
472&type=3&theater 

3 CHAIRMAN JIT CONTRIBUTES HIS THREE MONTH’S SALARY TOWARDS CM’S COVID 19 
RELIEF FUND 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786705211854506&set=pcb.786705461854
481&type=3&theater 

4 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786701488521545&set=pcb.786701851854
842&type=3&theater 

5 ADMINISTRATION STARTS DOOR TO DOOR SUPPLY OF HAND SANITIZERS TO THE PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786699288521765&set=pcb.786699915188
369&type=3&theater 

6 ADMINISTRATION DELIVERS 101537.4 LITRES MILK, 837-KG CHEESE, 10919-KG CURD, 
10584 LITRES LASSI, 370-KG KHEER AND 7367 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786696968521997&set=pcb.786697311855
296&type=3&theater 

7 CRPF TO PROVIDE WASHABLE COTTON MASKS TO PUNJAB COPS ON DUTY AMIDST WAR 
AGAINST COVID 19 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786693415189019&set=pcb.786694045188
956&type=3&theater 

8 Awareness wallpaper of Paddy Procurement 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786671045191256&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

9  Rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786432115215149&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786766518515042&set=pcb.786766941848333&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786766518515042&set=pcb.786766941848333&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786708648520829&set=pcb.786708885187472&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786708648520829&set=pcb.786708885187472&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786705211854506&set=pcb.786705461854481&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786705211854506&set=pcb.786705461854481&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786701488521545&set=pcb.786701851854842&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786701488521545&set=pcb.786701851854842&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786699288521765&set=pcb.786699915188369&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786699288521765&set=pcb.786699915188369&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786696968521997&set=pcb.786697311855296&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786696968521997&set=pcb.786697311855296&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786693415189019&set=pcb.786694045188956&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786693415189019&set=pcb.786694045188956&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786671045191256&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786671045191256&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786432115215149&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=786432115215149&set=a.433052357219795&type=3&theater


 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Awareness wallpaper of Paddy Procurement 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251118995115110405 

2 Rate List of Vegetable and Fruits in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250998992646713344 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRs , TWO FOR NOT WEARING MASKS 

2 BUOYED OVER ELABORATE ARRANGEMENTS MADE FOR PROCUREMENT OF WHEAT, 
FARMERS SHOWER HEAPS OF PRAISE ON PUNJAB GOVERNMENT 

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

4 CHAIRMAN JIT CONTRIBUTES HIS THREE MONTH’S SALARY TOWARDS CM’S COVID 19 
RELIEF FUND 

5 ADMINISTRATION STARTS DOOR TO DOOR SUPPLY OF HAND SANITIZERS TO THE PEOPLE 

6 ADMINISTRATION DELIVERS 101537.4 LITRES MILK, 837-KG CHEESE, 10919-KG CURD, 
10584 LITRES LASSI, 370-KG KHEER AND 7367 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

7 CRPF TO PROVIDE WASHABLE COTTON MASKS TO PUNJAB COPS ON DUTY AMIDST WAR 
AGAINST COVID 19 

8 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਂਗ  ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਿੀ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰ ਰੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

*ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

*ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ 

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

2 ਵਿਿਾਇਕ ਰਾਿਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਪ੍ ਰਥਲਾ ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਿਾਈ 

*ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੂੰਗ’ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ 

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

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251118995115110405
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1250998992646713344
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


3 ਜੂੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

4 ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੂੰ ਦ-ਡਾ. ਜਸਵਿੂੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

5 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Vegetables List of Kapurthala 

2 Vegetables List of Phagwara 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਂਗ  ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਿੀ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰ ਰੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

*ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤੇ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ 

*ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਵਜ਼ਲਾ ਰੋਗ ਮੁਕਤ 

4 ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੂੰ ਦ-ਡਾ. ਜਸਵਿੂੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ 
 

5 || 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ ਡਬਆਨ । 
 

6 ਜੂੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
 

7 ਵਿਿਾਇਕ ਰਾਿਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਅਤੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਪ੍ ਰਥਲਾ ਮੂੰਡੀ ’ਚ ਕਿਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਰ  
ਕਰਿਾਈ 

*ਮੂੰਡੀਆਂ ’ਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਵਡਸਟੈਂਵਸੂੰਗ’ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਾਿਿਾਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD CHAIRMAN DONATES PPE KITS TO HEALTH 
DEPARTMENT 

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.ARBXoM0W7tk-E3YXXspnkWhH-AZ-ajPF9erCO5XhYZUwtQsxlwTj7feLBXM9WSU6S34GgdgIELZxSp8rjMYVl10-jFNrRCZXKMSuKbSnPizyfv8yhihqrC8gHcafw8bIfMMda0TILx2sFXuc-idxkY07pkHVVhxxwQnAhsVLUy07kNU958_O5jixbkFv5YILsqcVUlbLUAmQZf747_h2Ys-IpZuI9KwCuVovCNQ9DO3XEpuSyb0QphfWlyXHmmkB2D7uFcsLzIJg_rdTJmaERJ1OOMBHdv_2ang5zwfiUV9R3oVNA-p5z7f3wrN_TI5sy9nbqBBerMEIIK5_K1WYLsmKYO3ml0jGktNSDR28&__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.ARBXoM0W7tk-E3YXXspnkWhH-AZ-ajPF9erCO5XhYZUwtQsxlwTj7feLBXM9WSU6S34GgdgIELZxSp8rjMYVl10-jFNrRCZXKMSuKbSnPizyfv8yhihqrC8gHcafw8bIfMMda0TILx2sFXuc-idxkY07pkHVVhxxwQnAhsVLUy07kNU958_O5jixbkFv5YILsqcVUlbLUAmQZf747_h2Ys-IpZuI9KwCuVovCNQ9DO3XEpuSyb0QphfWlyXHmmkB2D7uFcsLzIJg_rdTJmaERJ1OOMBHdv_2ang5zwfiUV9R3oVNA-p5z7f3wrN_TI5sy9nbqBBerMEIIK5_K1WYLsmKYO3ml0jGktNSDR28&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXoM0W7tk-E3YXXspnkWhH-AZ-ajPF9erCO5XhYZUwtQsxlwTj7feLBXM9WSU6S34GgdgIELZxSp8rjMYVl10-jFNrRCZXKMSuKbSnPizyfv8yhihqrC8gHcafw8bIfMMda0TILx2sFXuc-idxkY07pkHVVhxxwQnAhsVLUy07kNU958_O5jixbkFv5YILsqcVUlbLUAmQZf747_h2Ys-IpZuI9KwCuVovCNQ9DO3XEpuSyb0QphfWlyXHmmkB2D7uFcsLzIJg_rdTJmaERJ1OOMBHdv_2ang5zwfiUV9R3oVNA-p5z7f3wrN_TI5sy9nbqBBerMEIIK5_K1WYLsmKYO3ml0jGktNSDR28&__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.ARBXoM0W7tk-E3YXXspnkWhH-AZ-ajPF9erCO5XhYZUwtQsxlwTj7feLBXM9WSU6S34GgdgIELZxSp8rjMYVl10-jFNrRCZXKMSuKbSnPizyfv8yhihqrC8gHcafw8bIfMMda0TILx2sFXuc-idxkY07pkHVVhxxwQnAhsVLUy07kNU958_O5jixbkFv5YILsqcVUlbLUAmQZf747_h2Ys-IpZuI9KwCuVovCNQ9DO3XEpuSyb0QphfWlyXHmmkB2D7uFcsLzIJg_rdTJmaERJ1OOMBHdv_2ang5zwfiUV9R3oVNA-p5z7f3wrN_TI5sy9nbqBBerMEIIK5_K1WYLsmKYO3ml0jGktNSDR28&__tn__=%2ANK-R


https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/  

2 PUNJAB TO GO FOR PLASMA THERAPY OF COVID-19 POSITIVE LUDHIANA ACP ANIL KOHLI 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996707660372808/?d=n  

3 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 17, 
2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996710880372486/?vh=e&d=n 

4 New directions by Commissioner of Police Ludhiana Mr Rakesh Kumar Agrawal dated 
April 17, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996712220372352/?vh=e&d=n 

5 “RAPID TESTING KITS” REACH LUDHIANA: DEPUTY COMMISSIONER 
FOUR NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LAST 24 HOURS, 18 TOTAL CASES IN DISTRICT 
NOW 
15 POSITIVE CASES RELATED TO DISTRICT LUDHIANA, THREE DEATHS REPORTED TILL 
DATE 
DECISION TO WHETHER PROVIDE ANY RELAXATION IN CURFEW/LOCKDOWN TO BE 
TAKEN AFTER ASSESSING CURRENT SITUATION IN A MEETING TO BE HELD ON APRIL 20 
SAYS, PROCUREMENT GOING ON SMOOTHLY IN DISTRICT LUDHIANA 
TESTS OF 26 PERSONS WHO CAME IN CONTACT WITH ACP CONDUCTED, THREE FOUND 
POSITIVE: COMMISSIONER OF POLICE  ( English & Punjabi )  
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996812023695705/?d=n  

6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਨੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਵਡਜੀਟਲ ਵਸੱਵਖਆ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251118764264837120?s=08 

2 As a sample, 50 “Rapid Testing Kits” have reached #Ludhiana, and testing 
through these kits would start shortly. DC @239pradeep informed that the test is 
simply done with a single prick to take a blood sample and the result is available 
in 15 minutes. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251310078277251074?s=08 

3 #Wheatprocurement & Lifting work is going on smoothly in the district. Bardana 
and other necessary material has already been provided to the arhtiyas in the 
mandis. Every single food grain would be procured by the @PunjabGovtIndia, so 
the farmers should not panic. @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251311494035156992?s=08 

4 In the first such #COVID19 treatment in the state, the @PunjabGovtIndia is 
supporting the medical team of SPS Hospital #Ludhiana which has decided to go 
for plasma therapy of ACP Anil Kohli, who was diagnosed positive few days ago. 
@rakeships99 
@DGPPunjabPolice 
@Ludhiana_Police 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251406163075149825?s=08 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996707660372808/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996710880372486/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996712220372352/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/2996812023695705/?d=n
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251118764264837120?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/1251310078277251074?s=08
https://twitter.com/hashtag/Wheatprocurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251311494035156992?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/rakeships99
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/Ludhiana_Police
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251406163075149825?s=08


5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251417452526759936?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD CHAIRMAN DONATES PPE KITS TO HEALTH 
DEPARTMENT ( English & Punjabi ) 

2 PUNJAB TO GO FOR PLASMA THERAPY OF COVID-19 POSITIVE LUDHIANA ACP ANIL KOHLI  
( English & Punjabi ) 

3 New directions by Deputy Commissioner Mr Pradeep Kumar Agrawal dated April 17, 
2020  

4 New directions by Commissioner of Police Ludhiana Mr Rakesh Kumar Agrawal dated 
April 17, 2020   

5 “RAPID TESTING KITS” REACH LUDHIANA: DEPUTY COMMISSIONER 
FOUR NEW POSITIVE CASES REPORTED IN LAST 24 HOURS, 18 TOTAL CASES IN DISTRICT 
NOW 
15 POSITIVE CASES RELATED TO DISTRICT LUDHIANA, THREE DEATHS REPORTED TILL 
DATE 
DECISION TO WHETHER PROVIDE ANY RELAXATION IN CURFEW/LOCKDOWN TO BE 
TAKEN AFTER ASSESSING CURRENT SITUATION IN A MEETING TO BE HELD ON APRIL 20 
SAYS, PROCUREMENT GOING ON SMOOTHLY IN DISTRICT LUDHIANA 
TESTS OF 26 PERSONS WHO CAME IN CONTACT WITH ACP CONDUCTED, THREE FOUND 
POSITIVE: COMMISSIONER OF POLICE  ( English & Punjabi ) 

6 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਨੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਵਡਜੀਟਲ ਵਸੱਵਖਆ 

 
YOUTUBE  

S.N. Post with link 

1 Daily Update by DC Ludhiana on Corona Virus #Covid19 
https://www.youtube.com/watch?v=eXCfa4H4WZY  

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਦੀ ਵਨਿੇਕਲੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ  
ਕਰਡਫਊ ਦੌਰ ਨ ਘਰੇ ਕੇਕ ਪ੍ਹੰੁਚ  ਕੇ ਿਨ ਇਆ ਬੱਚੀ ਦ  ਜਨਿ ਡਦਨ। 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/260276975021726/ 
 

2 ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਵਨਤ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁੂੰਦਰ ਵਦੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ ਰੋਲ 

-ਨਗਰ ਸੁਿਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਸੇਿਾ ਭਾਰਤੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251417452526759936?s=08
https://www.youtube.com/watch?v=eXCfa4H4WZY
https://www.facebook.com/MansaDPRO/videos/260276975021726/


https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657325725046042 
 

3 ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
-ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਇਆ ਜਾਿੇ ਯਕੀਨੀ: ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657328091712472 
 

4 ਟਰੱਕ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਿਗੀਆਂ 

-ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਸੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਿ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657329895045625 
 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਜਨਮਵਦਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਕ  

-ਿੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਜਨਮਵਦਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਕੇਕ  

-ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਜਨਮਵਦਨ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਸੇਸ ਅਵਹਮੀਅਤ : ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657331081712173 
 

6 ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਲਈ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਅੱਖ ਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਿੂੰਹ ਤੇ ਲ ਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65795874831607
3/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਦੀ ਵਨਿੇਕਲੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ  
ਕਰਡਫਊ ਦੌਰ ਨ ਘਰੇ ਕੇਕ ਪ੍ਹੰੁਚ  ਕੇ ਿਨ ਇਆ ਬੱਚੀ ਦ  ਜਨਿ ਡਦਨ।  

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251386941326553088?s=20 
 

2 ਿਿੀਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਨਮਾਵਨਤ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁੂੰਦਰ ਵਦੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਅਵਹਮ ਰੋਲ 

-ਨਗਰ ਸੁਿਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਸੇਿਾ ਭਾਰਤੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384894896214017?s=20 
 

3 ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
-ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਿਾਇਆ ਜਾਿੇ ਯਕੀਨੀ: ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384804165091329?s=20 
 

4 ਟਰੱਕ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਿਗੀਆਂ 

-ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਮਸੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲਹਿ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384735722434560?s=20 
 

5 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਜਨਮਵਦਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਕ  

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657325725046042
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657328091712472
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657329895045625
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/657331081712173
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/657958748316073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/657958748316073/?type=3&theater
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251386941326553088?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384894896214017?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384804165091329?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384735722434560?s=20


-ਿੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਜਨਮਵਦਨ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ ਭੇਵਜਆ ਕੇਕ  

-ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਜਨਮਵਦਨ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਸੇਸ ਅਵਹਮੀਅਤ : ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384721088495616?s=20 
 

 
 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਲੀਫ਼ ਫੂੰਡ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਿ ਲਈ ਵਕਊ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਰੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198928107114368/ 
 

2 ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਆਈਜ਼, ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰੂੰ ਵਸੂੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੂੰਗ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198926950447817/ 
 

3 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198926277114551/ 
 

4 Distt. Patiala 17 April 5.30 pm Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198839613789884/ 
 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198831713790674/ 
 

6 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਿਗੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198815817125597/ 
 

7 "ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਾਂ ਅਤ ੇਇੰਚ ਰਜ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨ ਲ ਡਿਸਥ ਰ ਨ ਲ 

ਗੱਲਬ ਤ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਿੇਂ ਨੂੰ ਡਧਆਨ ਡਿੱਚ ਰੱਖਡਦਆਾਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ ਸ ਿੇ ਸ ਡਰਆਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਿਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਿੈਂ ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਡਨਰੰਤਰ ਡਨਗਰ ਨੀ ਰੱਖ ਡਰਹ  ਹ ਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਡਕ ਡਜਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੋਡਚਆ ਸੀ ਸਭ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ ਾਂ ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ ਤੇ ਪ੍ੂਰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਡਕ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗ ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ, ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਪ੍ੰਜ ਬ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198811993792646/ 
 

8 ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਵਮਲੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਪੇ੍ ਤੁਰੂੰਤ ਸ ਚਨਾ 
ਦੇਿ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198805017126677/ 
 

9 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿੱਚ ਡਕਸ ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਬ ਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1251384721088495616?s=20
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198928107114368/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198926950447817/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198926277114551/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198839613789884/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198831713790674/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198815817125597/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198811993792646/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198805017126677/


https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198656500474862/ 
 

10 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿਖੇ ਲੇਬਰ ਿ ਸਕ ਡਿਲਣ ਬ ਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198643450476167/ 
 

11 ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁਹ ਿੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ ਚੈਟਬ ੱਟ 

ਡਿਿੈਲਪ੍ਲ ਕੀਤ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ, ਦੋਸਤ ਾਂ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ  ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198638963809949/ 
 

12 ਰਾਜਪੁ੍ਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਫਵਟੂੰਗ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤ ੇ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198628327144346/ 
 

 
 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ 

#Procurement #PunjabFightsCorona @capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251202932621615105?s=08 
 

2 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਿਗੇ 
-ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ19 ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਈ ਜਾਿ-ੇਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇਰਟ 

#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251202341354651648?s=08 
 

3 ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਆਈਜ਼, ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰੂੰ ਵਸੂੰਗ ਜ਼ਰੀਏ 

ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੂੰਗ 

ਜਲਦ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਵਪ੍ਰੂੰ ਸੀਪ੍ਲਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱ੍ਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਿੀਵਡਓ 

ਕਾਨਫਰੂੰ ਵਸੂੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਿਗੀਆਂ ਮੀਵਟੂੰਗਾਂ: @VijayIndrSingla @capt_amarinder 

@CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251201097504563201?s=08 
 

4 #Covid_19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ #Procurement ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਲਾਘਾ 
-ਆੜ੍ਤੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ ਕੀਤੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਿੀ ਪ੍ ਰਾ ਦੱਵਸਆ,ਮੂੰਡੀਆਂ 

'ਚ ਕੁਲ 48903 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਪੱੁ੍ਜੀ-1426 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਵਲਫਵਟੂੰਗ-DC 

@capt_amarinder @CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251200573011046400?s=08 
 

5 ਰੈਿ ਕਰ ਸ ਪ੍ਡਟਆਲ  ਕੋਡਿਿ-19 ਰੀਲੀਫ਼ ਫੰਿ 'ਚ ਦ ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਡਕਊ ਆਰ ਕੋਿ ਜ ਰੀ-ਕੋਿ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਗੂਗਲ 

ਪ੍ੇਅ, ਪ੍ੇਅ ਟੀਐਿ, ਯੂ.ਪ੍ੀ.ਆਈ., ਪ੍ੇਐਪ੍, ਭੀਿ ਐਪ੍, ਭੀਿ ਪ੍ੇਅ ਿ ਸਟਰ ਅਤ ੇਿੀਜ਼  ਕ ਰਿ ਰ ਹੀਂ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਿ ਉਣੀ 

ਹੋਈ ਆਸ ਨ। 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198656500474862/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198643450476167/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198638963809949/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1198628327144346/
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251202932621615105?s=08
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251202341354651648?s=08
https://twitter.com/VijayIndrSingla
https://twitter.com/VijayIndrSingla
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251201097504563201?s=08
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251200573011046400?s=08


#PunjabFightsCorona #RedCross @capt_amarinder @CMOPb 
@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251199691347447809?s=08 
 

6 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿੱਚ ਡਕਸ ਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਬ ਰੇ ਸਤੰੁਸ਼ਟੀ ਦ  ਇਜ਼ਹ ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। #Procurement 

#PunjabFightsCorona @capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
 

7 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿਖੇ ਲੇਬਰ ਿ ਸਕ ਡਿਲਣ ਬ ਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। 

#Procurement #PunjabFightsCorona #mask4all @capt_amarinder @CMOPb 
@PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251198053769449480?s=08 
 

8 #Covid_19 ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਵਮਲੇ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੇ ਵਕਤਾਬਾਂ ਿਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੂੰਸ ਰਾਜ ਅਗਰਿਾਲ ਪੁ੍ਸਤਕ ਮਵਹਲ ਤੋਂ 
ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਪੇ੍ ਤੁਰੂੰਤ 0175-2350550 'ਤੇ ਸ ਚਨਾ ਦੇਿ - ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

#PunjabFightsCorona 
@capt_amarinder @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251117644729724929?s=08 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੀਲੀਫ਼ ਫੂੰਡ 'ਚ ਦਾਨ ਦੇਿ ਲਈ ਵਕਊ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਰੀ-ਕੁਮਾਰ ਅਵਮਤ 
(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 ਵਸੱਵਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਆਈਜ਼, ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿੀਵਡਓ ਕਾਨਫਰੂੰ ਵਸੂੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮੀਵਟੂੰਗ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 Distt. Patiala 17 April 5.30 pm Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਿੀਵਡਓ) 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮ ੂੰ ਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ (ਫੋਟੋ) 

6 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹੇ ਰਵਹਿਗੇ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 "ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਦੀ ਜ ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਾਂ ਅਤ ੇਇੰਚ ਰਜ ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਨ ਲ ਡਿਸਥ ਰ ਨ ਲ 

ਗੱਲਬ ਤ ਕੀਤੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪ੍ੂਰ ਸਿੇਂ ਨੂੰ ਡਧਆਨ ਡਿੱਚ ਰੱਖਡਦਆਾਂ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ ਸ ਿੇ ਸ ਡਰਆਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ 

ਿਹੱਤਿਪ੍ੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਿੈਂ ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਡਨਰੰਤਰ ਡਨਗਰ ਨੀ ਰੱਖ ਡਰਹ  ਹ ਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਡਕ ਡਜਸ ਤਰ੍ ਾਂ ਸੋਡਚਆ ਸੀ ਸਭ ਉਸੇ 

ਤਰ੍ ਾਂ ਜ  ਡਰਹ  ਹੈ ਤੇ ਪ੍ੂਰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਡਕ ਅੱਗੇ ਿੀ ਿਧੀਆ ਹੀ ਰਹੇਗ ", ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਿਡਰੰਦਰ ਡਸੰਘ, ਿੁੱਖ ਿੰਤਰੀ ਪ੍ੰਜ ਬ  

(ਿੀਵਡਓ) 

8 ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਹਤ ਵਮਲੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਵਕਤਾਬਾਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਪੇ੍ ਤੁਰੂੰਤ ਸ ਚਨਾ 
ਦੇਿ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RedCross?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RedCross?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251199691347447809?s=08
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/mask4all?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251198053769449480?s=08
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251117644729724929?s=08


9 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿੱਚ ਡਕਸ ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਬ ਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। (ਿੀਵਡਓ) 

10 ਪ੍ਡਟਆਲ  ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿਖੇ ਲੇਬਰ ਿ ਸਕ ਡਿਲਣ ਬ ਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। (ਿੀਵਡਓ) 

11 ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁਹ ਿੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ ਚੈਟਬ ੱਟ 

ਡਿਿੈਲਪ੍ਲ ਕੀਤ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ, ਦੋਸਤ ਾਂ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ  ਕਰੋ। (ਫੋਟੋ) 

12 ਰਾਜਪੁ੍ਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਫਵਟੂੰਗ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ (ਫੋਟੋ) 

 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Distt. Patiala 17 April 5.30 pm Covid update information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/DEKX-dWORS4 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਆਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋ੍ਰਟ, 20 ਵਿਚੋਂ 20 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 
ਨੇਗੇਵਟਿ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/517
589895536603  

2 ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕੱੁਲ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਾਗਾਂ ਅਿੀਨ –––ਵਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/517
600798868846 

3 ਵਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕਰੀਬ 336 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਘਰਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/517
614272200832 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਆਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋ੍ਰਟ, 20 ਵਿਚੋਂ 20 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 
ਨੇਗੇਵਟਿ 

2 ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕੱੁਲ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਾਗਾਂ ਅਿੀਨ –––ਵਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 

3 ਵਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕਰੀਬ 336 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਘਰਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ 

https://youtu.be/DEKX-dWORS4
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/517589895536603
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/517589895536603


 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਆਈ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਪੋ੍ਰਟ, 20 ਵਿਚੋਂ 20 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ 
ਨੇਗੇਵਟਿ 

2 ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਵਜ਼ਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਕੱੁਲ 4700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਬਾਗਾਂ ਅਿੀਨ –––ਵਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ 

3 ਵਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਆਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਕਰੀਬ 336 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਘਰਾਂ ਅੂੰਦਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਕੋਵਰਨਟਾਈਨ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਦਾਨੀ ਸੱਜਿਾਂ ਨੇ ਜਰ ਰਤਮੂੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦ ੇਨਾਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ 18 ਲੱਖ 
36 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ ਿੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਿਏ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 01 ਸੌ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦਾਨੀ ਸੱਜਿਾ ਨ ੂੰ  ਜਰ ਰਤਮੂੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ 
ਕੋਵਿਡ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835679293594155&id=289205534908203 

2 ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਸ ਸ਼ਰੀ ਕਾਲਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ ਘੁੂੰ ਮਿ ਨੇ ਕੀਤੀ 
ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਵਕੂੰਗ 

ਵਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਿਿਾਇਅ ਮਨੋਬਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835682046927213&id=289205534908203 

3 ਰਤਨ ਵਫਲਟਰਜ਼ ਰੋਪ੍ੜ੍ ਨੇ 50 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਟੀ. ਵਕੱਟਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸੌਪ੍ੀਆਂ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835682406927177&id=289205534908203 

4 ਹੋਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 414 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਏਕਾਂਤਿਾਸ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਕਹਾ, ਭਾਂਿੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਵਫਰ ਿੀ ਇਹਵਤਹਾਤ ਿਜੋਂ 14 ਵਦਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਿੀ 
ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਨ ’ਚ 5 ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835683973593687&id=289205534908203 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਿ ਤੱਕ  02 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

1076 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਲਫਵਟੂੰਗ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835683183593766&id=289205534908203 

6  

 
TWITTER 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835679293594155&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835682046927213&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835682406927177&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835683973593687&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835683183593766&id=289205534908203


 

S.N. Post with link 

1 ਦਾਨੀ ਸੱਜਿਾਂ ਨੇ ਜਰ ਰਤਮੂੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸਸੁਾਇਟੀ ਦ ੇਨਾਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਈ 18 ਲੱਖ 
36 ਹਜ਼ਾਰ 151 ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ ਿੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਿਏ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 01 ਸੌ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 
ਦਾਨੀ ਸੱਜਿਾ ਨ ੂੰ  ਜਰ ਰਤਮੂੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਿੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱ ਖ ਮੂੰਤਰੀ 
ਕੋਵਿਡ ਰਲੀਫ ਫੂੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਿ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251170269059678209?s=19 

2 ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਸ ਸ਼ਰੀ ਕਾਲਤਾਰਨ ਵਸੂੰਘ ਘੁੂੰ ਮਿ ਨੇ ਕੀਤੀ 
ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਵਕੂੰਗ 

ਵਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਾਨਾਂ ਦਾ ਿਿਾਇਅ ਮਨੋਬਲ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251170842983059458?s=19 

3 ਰਤਨ ਵਫਲਟਰਜ਼ ਰੋਪ੍ੜ੍ ਨੇ 50 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਟੀ. ਵਕੱਟਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸੌਪ੍ੀਆਂ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171178837762048?s=19 

4 ਹੋਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 414 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਏਕਾਂਤਿਾਸ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਕਹਾ, ਭਾਂਿੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਵਫਰ ਿੀ ਇਹਵਤਹਾਤ ਿਜੋਂ 14 ਵਦਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਿੀ 
ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਨ ’ਚ 5 ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171899914063872?s=19 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਿ ਤੱਕ  02 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

1076 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਲਫਵਟੂੰਗ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171512972800002?s=19 

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਤਨ ਵਫਲਟਰਜ਼ ਰੋਪ੍ੜ੍ ਨੇ 50 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਟੀ. ਵਕੱਟਜ਼ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਸੌਪ੍ੀਆਂ 

2 ਹੋਰ ਵਜਵਲਹਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ 414 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਏਕਾਂਤਿਾਸ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਵਕਹਾ, ਭਾਂਿੇ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਹਨ ਵਫਰ ਿੀ ਇਹਵਤਹਾਤ ਿਜੋਂ 14 ਵਦਨਹ ਾਂ 
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਨਗਰਾਿੀ 
ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਦਨ ’ਚ 5 ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੈੱਕ 

ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤ ੇਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਿ ਤੱਕ  02 ਹਜ਼ਾਰ 846 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

1076 ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਲਫਵਟੂੰਗ 

 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1251170269059678209?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1251170842983059458?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171178837762048?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171899914063872?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1251171512972800002?s=19


Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਅਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ ਿ . ਸੰਦੀਪ੍ ਗਰਗ ਿੱਲੋਂ  ਿਲੇਰਕੋਟਲ  ਡਿਖੇ ਸਰਕ ਰੀ 

ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਦ  ਦੌਰ , ਿ ਕਟਰ ਾਂ ਅਤ ੇਿੈਿੀਕਲ ਸਟ ਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲ  ਅਫਜ਼ ਈ, ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਡਿਕਰਿਜੀਤ ਡਸੰਘ 

ਪ੍ ਾਂਥੇ ਅਤ ੇਡਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿ  ਰ ਜ ਕੁਿ ਰ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਸਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2635362136709377/?d=n 
 

2 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ਰਿ ਡਣਕ ਅਸਲ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜ  ਰਹੇ ਯਤਨ ਾਂ ਬ ਰੇ ਚੰਿੀਗੜ੍ ਡਿਖੇ ਸਥ ਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ ਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤ  ਦ  ਅਡਧਕ ਰਤ 

ਡਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2965962493441913/?vh=e&d=n 
 

3 ਿਲੇਰਕੋਟਲ  ਡਿਖੇ ਪ੍ ਜ਼ੇਡਟਿ ਆਏ ਡਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ ਰੇ ਹ ਈ ਡਰਸਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੈਗੇਡਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ ਰੇ ਨ ਗਡਰਕ ਾਂ 

ਿੱਲੋਂ  ਡਦੱਤੇ ਸਡਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ  ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਭਡਿੱਖ ‘ਚ ਿੀ ਅਡਜਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਤ ਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੀ 

ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋਡੜਆ ਜ  ਸਕੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2635678663344391/?d=n 
 

4 ਐਸ.ਿੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਿੱਲੋਂ  ਡਜ਼ਲ੍  ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਦੀ ਕੀਿਤ ਦੀਆਾਂ 500 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ. ਡਕੱਟ ਾਂ 

ਅਤ ੇਿੈਿੀਕਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਿਰਤੇ ਜ ਣ ਿ ਲੇ 10 ਿੌਨੀਟਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਿ ਏ ਗਏ। ਇਸ ਿੌਕੇ ਐਸ.ਿੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ 

ਅਡਧਕ ਰੀਆਾਂ ਦ  ਧੰਨਿ ਦ ਕਰਡਦਆਾਂ ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥਰੋੀ ਨੇ ਦੱਡਸਆ ਡਕ ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਡਖਲ ਫ਼ 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਡਜੱਤਣ ਲਈ ਸਿ ਜ ਦੀ ਸ ਰੇ ਿਰਗ ਾਂ ਦੀ ਡਹੱਸੇਦ ਰੀ ਬਹੁਤ ਅਡਹਿ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਂ ਡਕਹ  ਡਕ ਆਿ ਲੋਕ 

ਘਰ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਡਹ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨੂੰ ਇਸ ਿ ਇਰਸ ਦੀ ਲਪ੍ੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚ  ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਡਸਹਤ ਦੇ ਨ ਲ-

ਨ ਲ ਕਈ ਹੋਰਨ ਾਂ ਡਿਭ ਗ ਾਂ ਦੇ ਅਡਧਕ ਰੀ ਤੇ ਕਰਿਚ ਰੀ ਇਸ ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਲੋਕ ਾਂ ਦੇ ਇਲ ਜ ਡਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। ਉਨ ਾਂ ਡਕਹ  ਡਕ ਕੋਰੋਨ ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜਤ ਾਂ ਦੀ ਭ ਲ ਤੇ ਇਲ ਜ ਡਿਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਸਟ ਫ਼ ਿੈਂਬਰ ਾਂ ਦੀ ਡਨੱਜੀ 

ਸੁਰੱਡਖਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਇਹ ਡਕੱਟ ਾਂ ਿਰਦ ਨ ਸ ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/624830958248977/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Sangrur: This is portable and no need for drainage. It stores waste water below. In the 
evening it can be towed to drain waste water and refilled with fresh water. Made by 
Jagatjit industry on our request. 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251395257092071425 
 

2 ਸੰਗਰੂਰ: ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ 'ਤੇ ਿਧੀਕ ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਰ ਜੇਸ਼ ਡਤਰਪ੍ ਠੀ ਿੱਲੋਂ  ਸੁਨ ਿ, ਖਨੌਰੀ, 

ਿੂਨਕ, ਲਡਹਰ  ਡਿੱਚ ਅਨ ਜ ਿੰਿੀਆਾਂ ਦ  ਦੌਰ  ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਦ  ਜ ਇਜ਼  ਡਲਆ। ਉਨ੍ ਾਂ ਡਕਸ ਨ ਾਂ, ਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਤੇ 

ਿਜ਼ਦੂਰ ਾਂ ਨ ਲ ਗੱਲਬ ਤ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਅ ਲਈ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਢੰਗ ਾਂ ਬ ਰੇ ਦੱਡਸਆ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251395867086446592?s=08 
 

3 ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਧਰੂੀ ਡਿਖੇ ਡਿਧ ਇਕ ਸ਼ਰੀ ਦਲਿੀਰ ਡਸੰਘ ਗੋਲਿੀ ਸਿੇਤ ਦੌਰ  

ਕਰਡਦਆਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਦੇ ਨ ਲ ਨ ਲ ਡਜਣਸ ਦੀ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚੋਂ ਸਿੇਂ ਡਸਰ ਚੁਕ ਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ 

ਦੀ ਸਿੀਡਖਆ ਕੀਤੀ। 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2635362136709377/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2965962493441913/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2635678663344391/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/624830958248977/?d=n
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251395257092071425
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251395867086446592?s=08


https://twitter.com/dprosangrur/status/1251396945400086528?s=08 
 

4 ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਨੇ ਿਲੇਰਕੋਟਲ  ਦੀ ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਡਿਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ ਦ  ਜ ਇਜ਼  

ਡਲਆ। ਉਨ੍ ਾਂ ਿੰਿੀ ਡਿਖੇ ਆਪ੍ਣੀ ਫ਼ਸਲ ਿੇਚਣ ਪ੍ੁੱਜੇ ਡਕਸ ਨ ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ਿ ਸ ਡਦਿ ਇਆ ਡਕ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚ ਕੋਈ ਿੁਸ਼ਡਕਲ 

ਪ੍ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਦੱਤੀ ਜ ਿੇਗੀ। 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251397825755152385?s=08 
 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ ਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਵਤਆਰ-ਬਰ-ਵਤਆਰ 
ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਪੈ੍ਰਾ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ, ਸਬ ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ 
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਿ ਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251399093756162049?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਲੇਰਕੋਟਲ  ਡਿਖੇ ਪ੍ ਜ਼ੇਡਟਿ ਆਏ ਡਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ ਰੇ ਹ ਈ ਡਰਸਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੈਗੇਡਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ ਰੇ ਨ ਗਡਰਕ ਾਂ 

ਿੱਲੋਂ  ਡਦੱਤੇ ਸਡਹਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲ ਘ  ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਭਡਿੱਖ ‘ਚ ਿੀ ਅਡਜਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹ ਾਂ ਤ ਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨ  ਿ ਇਰਸ ਦੀ 

ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋਡੜਆ ਜ  ਸਕੇ। 
 

2 ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਅਤ ੇਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ ਿ . ਸੰਦੀਪ੍ ਗਰਗ ਿੱਲੋਂ  ਿਲੇਰਕੋਟਲ  ਡਿਖੇ ਸਰਕ ਰੀ 

ਹਸਪ੍ਤ ਲ ਦ  ਦੌਰ , ਿ ਕਟਰ ਾਂ ਅਤ ੇਿੈਿੀਕਲ ਸਟ ਫ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲ  ਅਫਜ਼ ਈ, ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਡਿਕਰਿਜੀਤ ਡਸੰਘ 

ਪ੍ ਾਂਥੇ ਅਤ ੇਡਸਿਲ ਸਰਜਨ ਿ  ਰ ਜ ਕੁਿ ਰ ਿੀ ਿੌਜੂਦ ਸਨ। 
 

3 Sangrur: This is portable and no need for drainage. It stores waste water below. In the 
evening it can be towed to drain waste water and refilled with fresh water. Made by 
Jagatjit industry on our request. 

4 ਡਿਪ੍ਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅਨ ਜ ਿੰਿੀ ਧਰੂੀ ਡਿਖੇ ਡਿਧ ਇਕ ਸ਼ਰੀ ਦਲਿੀਰ ਡਸੰਘ ਗੋਲਿੀ ਸਿੇਤ ਦੌਰ  

ਕਰਡਦਆਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਅਤ ੇਖਰੀਦ ਦੇ ਨ ਲ ਨ ਲ ਡਜਣਸ ਦੀ ਿੰਿੀਆਾਂ ਡਿੱਚੋਂ ਸਿੇਂ ਡਸਰ ਚੁਕ ਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਾਂ 

ਦੀ ਸਿੀਡਖਆ ਕੀਤੀ। 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523611628356052&id=128209614562924
, Extensive contact tracing & sampling continuing, DC Girish Dayalan 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523612848355930&id=128209614562924
, Number of Mandis increased in interests of farming community, DC Girish Dayalan 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523343655049516&id=128209614562924
, Punjab Government in collaboration with facebook launches chatbot for updated 
information on covid19 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1251396945400086528?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251397825755152385?s=08
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251399093756162049?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523611628356052&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523611628356052&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523612848355930&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523612848355930&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523343655049516&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523343655049516&id=128209614562924


4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523544048362810&id=128209614562924
, Chief Minister takes stock of wheat procurement arrangements from DCs on phone 

5  Field Activity in Kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251160741026992130?s=19, Extensive 
contact tracing & sampling continuing, DC Girish Dayalan 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251161024494858241?s=19, Number of 
Mandis increased in interests of farming community, DC Girish Dayalan 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251125875912761349?s=19, Milkfed donates 
Rs. 20.34 lakh in CM covid relief Fund 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251125875849883654?s=19, Executive 
Committee of IAS Association and senior officers of Punjab Police decided to urge all 
officers in their cadre to contribute 30 percent salary for the next 3 months in CM covid 
Relief fund 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room, Punjab Government Statement on video regarding steps taken to 
combat corona virus 

2 CM Captain Amarinder Singh message regarding precautions to keep oneself safe from 
corona virus 

3 Punjab Government launches chatbot in partnership with facebook for update on covid-
19 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Helping Hand SBS Nagar Police To Provide Ration To Those Only Who Have No Source of 
Income  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231979466972636&id=73958246954567
4 
 
 

2 Purchase Started  by MLA Angad Singh in Nawanshahr Mandi 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231978510306065&id=73958246954567
4 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523544048362810&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=523544048362810&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251160741026992130?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251161024494858241?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251125875912761349?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251125875849883654?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231979466972636&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231979466972636&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231978510306065&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231978510306065&id=739582469545674


 

 
3 

To Streamline Veggie Sellers In Balachaur Odd-Even Pass Numbers Implemented 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231977716972811&id=73958246954567
4 
 

4  
Day One, District SBS Nagar Regiters 1137 MT Purchase of Wheat 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231976790306237&id=73958246954567
4 
 

5 MLA Angad Singh Honours Hospital Staff for Examplry Work 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231974520306464&id=73958246954567
4 

 
6 

 
Blind Murder Mystery Solved by SBS Nagar Police 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231971590306757&id=73958246954567
4 
 

7 Commandant General of Home Guard Punjab K S Ghumman Visits SBS Nagar and other 
Districts 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231970930306823&id=73958246954567
4 
 

8 District Magistrate Prohibited Direct Weighing of Wheat before bringing it into Mandis 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231976370306279&id=73958246954567
4 
 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Helping Hand SBS Nagar Police To Provide Ration To Those Only Who Have No Source of 
Income  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251200258354413569?s=19 
 
 
 

2 Purchase Started  by MLA Angad Singh in Nawanshahr Mandi 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251200510838935558?s=19 
 
 

3 To Streamline Veggie Sellers In Balachaur Odd-Even Pass Numbers Implemented 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202208059850752?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231977716972811&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231977716972811&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231976790306237&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231974520306464&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231974520306464&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231971590306757&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231971590306757&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231970930306823&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231970930306823&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231976370306279&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231976370306279&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251200258354413569?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251200510838935558?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202208059850752?s=19


4  
Day One, District SBS Nagar Regiters 1137 MT Purchase of Wheat 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202729072082945?s=19 
 

5 MLA Angad Singh Honours Hospital Staff for Examplry 
Workhttps://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251204427043700738?s=19 
 

6  
Blind Murder Mystery Solved by SBS Nagar 
Policehttps://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251201625114411009?s=19 
 

7 Commandant General of Home Guard Punjab K S Ghumman Visits SBS Nagar and other 
Districts 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202244269297665?s=19 
 

8 District Magistrate Prohibited Direct Weighing of Wheat before bringing it into Mandis 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251201204039954434?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Helping Hand SBS Nagar Police To Provide Ration To Those Only Who Have No Source of 
Income  

2 Purchase Started  by MLA Angad Singh in Nawanshahr Mandi 
 

3 To Streamline Veggie Sellers In Balachaur Odd-Even Pass Numbers Implemented 
 

4  
Day One, District SBS Nagar Regiters 1137 MT Purchase of Wheat 
ht 

5 MLA Angad Singh Honours Hospital Staff for Examplry Work 

6  
Blind Murder Mystery Solved by SBS Nagar Police 
 

7 Commandant General of Home Guard Punjab K S Ghumman Visits SBS Nagar and other 
Districts 
 

8 District Magistrate Prohibited Direct Weighing of Wheat before bringing it into Mandis 
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202729072082945?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251204427043700738?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251201625114411009?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251202244269297665?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251201204039954434?s=19


S.N. Post with link 

1 ਕਿਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਆਰੀ ਕੱਸੀ 
 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489912311320721/ 

2 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489912717987347/ 

3 ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਪ੍ਿੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿ - ਐੱਸ. ਡੀ. 
ਐੱਮ. 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489913141320638/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਆਰੀ ਕੱਸੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1251123003074609154?s=19 

2 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 

 https://twitter.com/DproSri/status/1251156344402395143?s=19 

3 ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਪ੍ਿੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿ - ਐੱਸ. ਡੀ. 
ਐੱਮ. 
https://twitter.com/DproSri/status/1251122027311710208?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਿਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਿਾ-ਦਾਿਾ ਖਰੀਦਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਤਆਰੀ ਕੱਸੀ 

2 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 

3 ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰ ਆਪ੍ਿੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਿਆਨ ਰੱਖਿ - ਐੱਸ. ਡੀ. 
ਐੱਮ. 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੂੰਿੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਰੀ ਮੁਕਸਤਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਟ ਆਈ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320751834785636?d=n&sfns=m
o  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਦੋਬਾਰਾ ਟਸੈਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489912311320721/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489912717987347/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2489913141320638/
https://twitter.com/DproSri/status/1251123003074609154?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1251156344402395143?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1251122027311710208?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320751834785636?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320751834785636?d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320789074781912?d=n&sfns=m
o  

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਬੀਤੀ ਵਦਨੀ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਤੇ 628 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320872288106924?d=n&sfns=m
o  

4 ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਿ ਕਰੋ ਅਤ ੇ#ਕੋਡਿਿ_19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਹੋ। ਿ ਕਟਰੀ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ 1800-180-4104 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਡਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲ ਈਨ ਨੰਬਰ 104, 112 ਿ ਇਲ ਕਰੋ। #ਜ ਣਕ ਰੀਰੱਖਸਰੁੱਡਖਅਤਰਹੋ 

#ਕੋਡਿਿ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਜ ਣੰੂ ਰਡਹਣ ਲਈ #ਕੋਿ  ਐਪ੍ ਿ ਊਨਲੋਿ ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320876384773181?d=n&sfns=m
o  

5 ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁਹ ਿੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ ਚੈਟਬ ੱਟ 

ਡਿਿੈਲਪ੍ਲ ਕੀਤ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ, ਦੋਸਤ ਾਂ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ  ਕਰੋ। 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320881888105964?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 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://twitter.com/dpromuktsar/status/1251093396829040640?s=21  

2 Punjab Government in collaboration with Facebook has developed a Chatbot to keep the 
people updated on information regarding COVID-19. @covid19 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251094153858936832?s=21  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੂੰਿੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਸਰੀ ਮੁਕਸਤਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੀ 
ਵਰਪੋ੍ਟ ਆਈ ਨੈਗਵਟਿ 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਦੋਬਾਰਾ ਟਸੈਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲ 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਢੁਕਿੇਂ ਪ੍ਰਬੂੰ ਿ- ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਬੀਤੀ ਵਦਨੀ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਤੇ 628 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320789074781912?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320789074781912?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320872288106924?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320872288106924?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320876384773181?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320876384773181?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320881888105964?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1320881888105964?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251093396829040640?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251094153858936832?s=21


4 ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਿ ਕਰੋ ਅਤ ੇ#ਕੋਡਿਿ_19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਡਖਅਤ ਰਹੋ। ਿ ਕਟਰੀ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ 1800-180-4104 ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਕਰੋ ਅਤ ੇਡਕਸੇ ਹੋਰ ਸਹ ਇਤ  ਲਈ ਹੈਲਪ੍ਲ ਈਨ ਨੰਬਰ 104, 112 ਿ ਇਲ ਕਰੋ। #ਜ ਣਕ ਰੀਰੱਖਸਰੁੱਡਖਅਤਰਹੋ 

#ਕੋਡਿਿ_19 ਬ ਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਤਰ੍ ਾਂ ਜ ਣੰੂ ਰਡਹਣ ਲਈ #ਕੋਿ  ਐਪ੍ ਿ ਊਨਲੋਿ ਕਰੋ। 

5 ਕੋਡਿਿ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਤੁਹ ਿੇ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਉਣ ਲਈ ਪ੍ੰਜ ਬ ਸਰਕ ਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨ ਲ ਚੈਟਬ ੱਟ 

ਡਿਿੈਲਪ੍ਲ ਕੀਤ  ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਡਰਿ ਰ ਾਂ, ਦੋਸਤ ਾਂ ਨ ਲ ਸ ਾਂਝ  ਕਰੋ। 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਤਾਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤ ੇਫਸਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ 
ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3100014483363979&id=2302387
776459991&__tn__=-R 

2 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 3 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਟਰ ਿੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101915
036507257/?type=3&theater 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦ ੇਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਿ ਿਾਲੀਆਂ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਯਕੀਨੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101913
199840774/?type=3&theater 

4 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਕਿਕ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੱ੍ਟੀ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ
ਗਏ 165 ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101903
736508387/?type=3&theater 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਵਭੱਖੀਵਿੂੰਡ ਵਿਖੇ ਬਾਰਡਰ ਸਵਕਊਵਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦ ੇਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਵਟੂੰਗ(video) 

https://www.facebook.com/watch/?v=538181613550339 

6 ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਕ ਖਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ ਇੱਕ ਵਨਿੇਕਲਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ(video) 
https://www.facebook.com/watch/?v=255826608907737 

7 Blood donated by volunteers of red cross Tarn Taran in civil Hospital Tarn Taran 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100067
936691967/?type=3&theater(photos) 

8 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੂੰ ਹ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼(Photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100070
333358394/?type=3&theater 

9 3000 mask Distribute by red cross Tarn taran on 16.4.2020(Photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101790
019853092/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3100014483363979&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3100014483363979&id=2302387776459991&__tn__=-R
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101915036507257/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101915036507257/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101913199840774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101913199840774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101903736508387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101903736508387/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=538181613550339
https://www.facebook.com/watch/?v=255826608907737
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100067936691967/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100067936691967/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100070333358394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3100070333358394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101790019853092/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3101790019853092/?type=3&theater


10 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ(photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102059
343159493/?type=3&theater 

11 Washing Machine Donated By Chirman, zila parishad Tarn Taran, for isolation ward 
MCH,CH,Tarn Taran(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102060
293159398/?type=3&theater 

12 SSP Tarn Taran Blood Donate Karda Hoe(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102061266
492634/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਤਾਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸਵਕਲ 

ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251128509776293890 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਕਿਕ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੱ੍ਟੀ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ 165 ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251400221826801664 

3 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 3 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਟਰ ਿੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251406336945840129 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਿ ਿਾਲੀਆਂ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251402011423064064 

5 Blood donated by volunteers of red cross Tarn Taran in  civil Hospital Tarn 
Taran(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251135149137264640 

6 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਿ ੇਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁੂੰ ਹ, ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੂੰ  ਲਾਉਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼(Photo) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251135441077538817 

7 3000 mask Distribute by red cross Tarn taran on 16.4.2020(Photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251379046912413697 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਿੱਲੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਵਭੱਖੀਵਿੂੰਡ ਵਿਖੇ ਬਾਰਡਰ ਸਵਕਊਵਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦ ੇਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 

ਵਿਸੇਸ ਮੀਵਟੂੰਗ (video) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251396521888673793 

9 ਵਜਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਲੋਂ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਕ ਖਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ ਇੱਕ ਵਨਿੇਕਲਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ(video) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251400862112481280 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102059343159493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102059343159493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102060293159398/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102060293159398/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102061266492634/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3102061266492634/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251128509776293890
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251400221826801664
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251406336945840129
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251402011423064064
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251135149137264640
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251135441077538817
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251379046912413697
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251396521888673793
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251400862112481280


10 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਿ ਲਈ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿਲੋਂ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ  ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426522625273858 

11 Washing Machine Donated By Chirman, zila parishad Tarn Taran, for isolation 
ward MCH,CH,Tarn Taran(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426703005544448 

12 SSP Tarn Taran Blood Donate Karda Hoe(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426854499569665 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਤਾਰੋਂ ਪ੍ਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨ ੂੰ  ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸਵਕਲ 

ਨਹੀਂ ਆਉਿ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

2 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਿੀ ਕਿਕ ਮੂੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਿ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪੱ੍ਟੀ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
ਗਏ 165 ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

3 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 3 ਨਮ ਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਟਰ ਿੀ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਪ੍ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਵਜਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਿ ਿਾਲੀਆਂ ਕੂੰਬਾਇਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਯਕੀਨੀ 

 
 
 

 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426522625273858
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426703005544448
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251426854499569665
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