
 

Date: 20-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 6797 

2 Total No. of samples sent 6797 

3 Total No. of patients tested positive till  date 245 

4 Total No. of patients tested negative 6273 

5 Results Awaited 279 

6 No. of patients cured out of positive 38 

7 Active cases 191 

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 20.4.2020- 1 
 

District Number of cases Remarks 

Jalandhar 1 Contact of Positive 

 
On 20-04-2020 

• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU-Nil 

• Number of new patients put on ventilator support-01 (Patiala) 

• Number of new patients cured- 1 (from SBS Nagar) 

• Number of new deaths reported- Nil 

 

2. Confirmed Cases:- 
 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 61 8 2 

2. Jalandhar 48 4 2 

3. Patiala 26 1 0 

4. Pathankot 24 0 1 

5. SBS Nagar 19 17 1 

6. Ludhiana 16 1 4 

7. Amritsar 11 1 2 

8. Mansa 11 0 0 

9. Hoshiarpur 7 4 1 

10. Moga 4 0 0 

11. Faridkot 3 1 0 

12. Ropar 3 0 1 

13. Sangrur 3 0 0 

14. Barnala 2 1 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 245 38 16 

 



 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CM DIRECTS DCs TO ALLOW NO INDUSTRIAL ACTIVITY IN 

CONTAINMENT/HOTSPOT AREAS  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-directs-dcs-allow-no-industrial-activity-
containmenthotspot-areas 

  

2. Punjab CM announces no relaxation in curfew till May 3, no special concessions for Ramzan  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/may3/ 

 

3. MANDI BOARD CONVERTS 409 ADDITIONAL RICE SHELLERS INTO SUB MANDI 

YARDS TO MAKE PROCUREMENT MORE SEAMLESS AMID COVID-19 

RESTRICTIONS 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/mandi-board-converts-409-additional-rice-shellers-sub-
mandi-yards-make-procurement-more   
 

4. TWO ROUNDS OF SANITIZATION COMPLETED IN ALL JAILS OF THE STATE: 

BRAHM MOHINDRA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/two-rounds-sanitization-completed-all-jails-state-brahm-
mohindra  

 

5. PWD Minister, Vijay Inder Singla, told that Captain Amarinder Singh led Punjab government 

has extended the suspension period of tolling operations at all State Toll Plazas till May 3. He 

added that on March 27, the tolling operations were seized till earlier set limit of lockdown but 

now the toll plazas will remain closed till May 3 as the nationwide lockdown has also been 

extended to control the spread of coronavirus. He also stated that Free food (Langar) service will 

also continue at state toll plazas to drivers of emergency supply vehicles. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544350085861099&id=1412317599064359 

 

6. 3,42,312 MT Wheat Procured on the fifth day of wheat procurement in the state. The Government 

agencies procured 3,41,575 MT of wheat 737 MT has been procured by the private traders. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544380592524715&id=1412317599064359 

 

7. Chemists to report sale of medicines to a person for treatment of Flu, Cough & Cold – 

Commissioner FDA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/chemists-report-sale-medicines-person-treatment-flu-

cough-cold-%E2%80%93-commissioner-fda 

8. DGP Dinkar Gupta has announced several protective and welfare measures for the police 

personnel on #COVID19 duty, and directed for non-deployment of cops over 55 or those with 

pre-existing medical risk on frontline jobs. The police force currently has 2.5 lakh face masks, 
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81,000 gloves, 1,36,000 hand sanitizers and 20,100 soap/hand wash, said the DGP, adding that 

all efforts were being made to ensure total protection to the police personnel. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544360159193425&id=1412317599064359 

 

9. On the directives of the Chief Minister Captain Amarinder Singh, the Agriculture Department 

has made elaborate arrangements to provide adequate inputs and adequate BT Cotton seeds under 

the State Government’s ambitious plan of crop diversification thereby enhancing the area under 

cotton cultivation from 9.7 lakh acres to 12.5 lakh acres in 2020.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544371229192318&id=1412317599064359 

 

10. || April 19, 2020 || Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 and 

the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of #CoronaVirus, by 

Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at Chandigarh. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272968740395263&id=1412317599064359 

 

11. #CovaApp feature is now helping the authorities enforce quarantine restrictions, it is also 

enabling the people of the state to keep themselves and their family members/friends safe through 

a self-control mechanism.  

https://twitter.com/CMOPb/status/1251837832601251840?s=19 

 
12. Amritsar International Airport – around midnight. A special chartered flight, operated by Air India, on behalf 

of the Canadian High Commissioner, took off at 23:25 hours on 19/4/2020 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157800694082779&id=713682778 

 

13. Come visit Punjab— it’s working well inspite of all the constraints arising out of the lockdown. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157800952487779&id=713682778 

 

14. AMRITSAR: Balbir Singh, 67, Krishna Nagar, Amarkot, Amritsar City— Tailor, secondary contact of late 

Bhai Nirmal Singh ji. Recovered and being discharged from GNDH, Amritsar 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157801048672779&id=713682778 

 

15. Relaxation, if any, from the curfew for Industries? Industries position stays the same as before, we'd 

previously allowed those industries to work who could basically do a factory quarantine and had labour 

at site already. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157801163507779&id=713682778 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diprpunjab.gov.in/?q=press-release
http://diprpunjab.gov.in/?q=pa/press-releasepa
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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 19/04/2020 to 2:00 PM 20/04/2020)  
 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 #DidYouKnow. Are only the elderly at risk of Covid 19? No! People of all ages can be 
infected with the virus and spread it. Elderly people and those with pre-existing medical 
conditions are at greater risk. #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544150309214410&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966727660451223&id=631211620669497  

2 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

|| April 19, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

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

Room set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272968740395263&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969730395164&id=631211620669497  

3 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 3 

ਮਈ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੇਿ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।  
Chief Minister Captain Amarinder Singh has ruled out any relaxation in the curfew in the 
state, except as needed to ensure #COVID19 free procurement of wheat, till May 3, when 
he will again review the situation. Chief Minister ordered strict enforcement of the 
curfew in all districts by the DCs, with no relaxation or concessions whatsoever even 
during the Ramzan period beginning this week. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544343745861733&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966899823767340&id=631211620669497  
 

4 ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਿ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 27 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਹੁਿ 

ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਰਵਹਿਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪ੍ੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ 

ਨ ੂੰ ਿੀ ਿਿਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰਾਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟੋਲ 

ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ (ਲੂੰਗਰ) ਦੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

Public Works Minister, Vijay Inder Singla, told that Captain Amarinder Singh led 

Punjab government has extended the suspension period of tolling operations at all 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544150309214410&id=1412317599064359
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State Toll Plazas till May 3. He added that on March 27, the tolling operations 

were seized till earlier set limit of lockdown but now the toll plazas will remain 

closed till May 3 as the nationwide lockdown has also been extended to control 

the spread of coronavirus. He also stated that Free food (Langar) service will also 

continue at state toll plazas to drivers of emergency supply vehicles. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544350085861099&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966906500433339&id=631211620669497 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਿੇਂ ਵਦਨ 3,42,312 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਾਂ ਿੱਲੋਂ  3,41,575 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਾਂ ਿਲੋਂ  737 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

3,42,312 MT Wheat Procured on the fifth day in the state. The Government 

agencies procured 3,41,575 MT of wheat 737 MT has been procured by the 

private traders(arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544380592524715&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966937893763533&id=631211620669497  

6 ਡੀਜੀਪ੍ੀ ਵਦਨਕਰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ 

ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਿੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ੁਵਲਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, 81,000 ਦਸਤਾਨੇ, 

1,36,000 ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇ20,100 ਸਾਬਿ/ਹੈਂਡ ਿਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

DGP Dinkar Gupta has announced several protective and welfare measures for 

the police personnel on #COVID19 duty, and directed for non-deployment of cops 

over 55 or those with pre-existing medical risk on frontline jobs. The police force 

currently has 2.5 lakh face masks, 81,000 gloves, 1,36,000 hand sanitizers and 

20,100 soap/hand wash, said the DGP, adding that all efforts were being made to 

ensure total protection to the police personnel. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544360159193425&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966919727098683&id=631211620669497  

7 ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਫੀਚਰ ਹੁਿ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ 

ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸਿੈ-ਵਨਯੂੰਤਰਿ ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਅਤ ੇਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ / ਦੋਸਤਾਾਂ ਆਵਦ ਨ ੂੰ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਿ ਵਿੱਚ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

CovaApp feature is now helping the authorities enforce quarantine restrictions, it 

is also enabling the people of the state to keep themselves and their family 

members/friends etc safe through a self-control mechanism. #Covid19 #Curfew 

#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544369612525813&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966925440431445&id=631211620669497  

8 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ 
An informational video on the process of Wheat Procurement for all our farmers. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544713955824712&id=14123175990643
59 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544350085861099&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544350085861099&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966906500433339&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544380592524715&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544380592524715&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966937893763533&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544360159193425&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544360159193425&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966919727098683&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544369612525813&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544369612525813&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966925440431445&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544713955824712&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544713955824712&id=1412317599064359


 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967292823728040&id=631211620669497 

9 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਿਿਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਅਤ ੇਹੋਰ  ੁਕਿੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

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

Department has made elaborate arrangements to provide adequate inputs and 

adequate BT Cotton seeds under the State Government’s ambitious plan of crop 

diversification thereby enhancing the area under cotton cultivation from 9.7 lakh 

acres to 12.5 lakh acres in 2020. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544371229192318&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966928167097839&id=631211620669497  

10 #DoYouKnow? Can anyone treat coronavirus with antibiotics? No, antibiotics are 
effective against bacteria and not against viruses. But if you are hospitalized, you may be 
given antibiotics to prevent bacterial infections. #BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544809635815144&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967396357051020&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 An informational video on the process of Wheat Procurement for all our farmers, Chief 
Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government urges to watch the video and 
share it with maximum farmers in order for a hassle free procurement in this crucial hour 
of #Covid19. 
 
 https://t.co/GH8XYiy8Rx  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1251787213391761408?s=19  
 

2 #DidYouKnow Are only the elderly at risk of Covid 19? No! People of all ages can be 
infected with the virus and spread it. Elderly people and those with pre-existing medical 
conditions are at greater risk. #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
https://t.co/O2lTF9HcMc  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251816237128192000?s=19  

3 On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Punjab is all set with adequate 
BT Cotton seeds under crop diversification thereby enhancing area for cotton cultivation 
from 9.7 lakh acres to 12.5 lakh acres in 2020, informed Viswajeet Khanna, ACS 
Development  
https://t.co/VG5HAgSCHT  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251828085013581824?s=19  

4 Chief Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment extends suspension of 
toll plazas till May 3, 2020. Also, free food #Langar service to continue at state toll plazas 
for drivers of emergency supply vehicles, stated PWD Minister, @VijayIndrSingla 
#PunjabFightsCorona  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967292823728040&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544371229192318&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544371229192318&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=966928167097839&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544809635815144&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544809635815144&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967396357051020&id=631211620669497
https://t.co/GH8XYiy8Rx
https://twitter.com/CMOPb/status/1251787213391761408?s=19
https://t.co/O2lTF9HcMc
https://twitter.com/CMOPb/status/1251816237128192000?s=19
https://t.co/VG5HAgSCHT
https://twitter.com/CMOPb/status/1251828085013581824?s=19


https://t.co/vZJ0kkd1F0  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251834781605810177?s=19  

5 #CovaApp feature is now helping the authorities enforce quarantine restrictions, it is also 
enabling the people of the state to keep themselves and their family members/friends 
safe through a self-control mechanism.  

    Download Now     https://t.co/umEb3k4wU3 
 https://t.co/uV8yhj55vC  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251837832601251840?s=19  

6 Chief Minister @capt_amarinder Singh ruled out any relaxation in curfew, except as 
needed to ensure #COVID19 free procurement of wheat, till May 3. CM ordered strict 
enforcement of curfew in all districts by DCs, with no relaxation or concessions even 
during Ramzan. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251858860622708737?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251858920852856832?s=19  

7 .@DGPPunjabPolice Dinkar Gupta has announced several protective and welfare 
measures for @PunjabPoliceInd personnel on #COVID19 duty, and directed for non-
deployment of cops over 55 or those with pre-existing medical risk on frontline jobs. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251860692698882049?s=19   

8 |April 19, 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/d2YartoB3b  

9 RT After reviewing ground situation, Punjab Govt has decided to have no relaxation in 
curfew till 3rd May. Only relaxation that exists is for wheat procurement for which we 
will go by already laid down rules. Have directed DCs to continue ensuring strict 
implementation of curfew.  
https://t.co/DUxk8tDYfR  

10 3,42,312 MT Wheat Procured on the fifth day in the state. The Government agencies 
procured 3,41,575 MT of wheat, 737 MT has been procured by the private 
traders(arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251918271856513029?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1251918217984917504?s=19  

11 #DoYouKnow? Can anyone treat #coronavirus with antibiotics?  No, antibiotics are 
effective against bacteria and not against viruses. But if you are hospitalized, you may be 
given antibiotics to prevent bacterial infections. #BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/VoP3DByzBD  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252143187247935488?s=19  

12 "If the Center will not help the states, how will the country succeed in the fight against 
#COVID19? I cannot believe that the Center has no money. It is a question of proper 
management of resources", @capt_amarinder singh, Punjab Chief Minister. @TheQuint 
https://t.co/fuA7Kw1eU1 
https://twitter.com/CMOPb/status/1251867051465101312?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

https://t.co/vZJ0kkd1F0
https://twitter.com/CMOPb/status/1251834781605810177?s=19
https://t.co/umEb3k4wU3
https://t.co/uV8yhj55vC
https://twitter.com/CMOPb/status/1251837832601251840?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251858860622708737?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1251858920852856832?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251860692698882049?s=19
https://t.co/d2YartoB3b
https://t.co/DUxk8tDYfR
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251918271856513029?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1251918217984917504?s=19
https://t.co/VoP3DByzBD
https://twitter.com/CMOPb/status/1252143187247935488?s=19
https://t.co/fuA7Kw1eU1
https://twitter.com/CMOPb/status/1251867051465101312?s=19


1 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the 
coronavirus. If you are showing symptoms, seek medical advice early and help 
treat your symptoms through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 
https://www.instagram.com/p/B_MhPn9prvb/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mhs7gB0Lc/ 

2 #DidYouKnow Are only the elderly at risk of Covid 19? No! People of all ages can 
be infected with the virus and spread it. Elderly people and those with pre-existing 
medical conditions are at greater risk. #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
 
https://www.instagram.com/p/B_MhTJEpc53/ 
https://www.instagram.com/p/B_MhvGQBuG_/   

3 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 3 

ਮਈ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੇਿ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh Singh has ruled out any relaxation in the 

curfew in the state, except as needed to ensure #COVID19 free procurement of 

wheat, till May 3, when he will again review the situation. Chief Minister ordered 
strict enforcement of the curfew in all districts by the DCs, with no relaxation or 
concessions whatsoever even during the Ramzan period beginning this week. 
https://www.instagram.com/p/B_MhV6vpH36/ 
https://www.instagram.com/p/B_MhxSbBZQL/  

4 ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਿ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੱਵਸਆ 

ਵਕ 27 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਹੁਿ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 3 ਮਈ 

ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਰਵਹਿਗ ੇਵਕਉਂਵਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪ੍ੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਨ ੂੰ ਿੀ ਿਿਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਉਨਹਾਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰਾਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ (ਲੂੰਗਰ) 

ਦੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

Public Works Minister, Vijay Inder Singla, told that Captain Amarinder Singh led 

Punjab government has extended the suspension period of tolling operations at all 

State Toll Plazas till May 3. He added that on March 27, the tolling operations were 

seized till earlier set limit of lockdown but now the toll plazas will remain closed till May 

3 as the nationwide lockdown has also been extended to control the spread of 

coronavirus. He also stated that Free food (Langar) service will also continue at state 

toll plazas to drivers of emergency supply vehicles. 

https://www.instagram.com/p/B_MhYR6JJ3G/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mh0KuBDRy/  

5 ਡੀਜੀਪ੍ੀ ਕਦਨਿਰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਨੇ #ਿੋਕਵਡ19 ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ 

ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 55 ਤੋਂ ਿੱਿ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਿੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤਾਇਨਾਤ 

ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ੁਵਲਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, 81,000 ਦਸਤਾਨੇ, 1,36,000 ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ 20,100 ਸਾਬਿ/ਹੈਂਡ ਿਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ 

ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

DGP Dinkar Gupta announced several protective and welfare measures for the police 

personnel on #COVID19 duty, and directed for non-deployment of cops over 55 or 

those with pre-existing medical risk on frontline jobs. The police force currently has 2.5 
lakh face masks, 81,000 gloves, 1,36,000 hand sanitizers and 20,100 soap/hand 
wash, said the DGP, adding that all efforts were being made to ensure total protection 
to the police personnel. 
https://www.instagram.com/p/B_MhbDgpnFx/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mh2Cxhcyq/ 

https://www.instagram.com/p/B_MhPn9prvb/
https://www.instagram.com/p/B_Mhs7gB0Lc/
https://www.instagram.com/explore/tags/didyouknow/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayhomestaysafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabfightscorona/
https://www.instagram.com/p/B_MhTJEpc53/
https://www.instagram.com/p/B_MhvGQBuG_/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_MhV6vpH36/
https://www.instagram.com/p/B_MhxSbBZQL/
https://www.instagram.com/p/B_MhYR6JJ3G/
https://www.instagram.com/p/B_Mh0KuBDRy/
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_MhbDgpnFx/
https://www.instagram.com/p/B_Mh2Cxhcyq/


6 ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਫੀਚਰ ਹੁਿ ਅਵਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੁਆਰੂੰਟੀਨ ਪ੍ਾਬੂੰਦੀਆਾਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥ ੇਇਹ ਸ ਬੇ ਦੇ 

ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਸਿੈ-ਵਨਯੂੰਤਰਿ ਵਿਿੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਿੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ / ਦੋਸਤਾਾਂ ਆਵਦ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਿ ਵਿੱਚ 

ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

CovaApp feature is now helping the authorities enforce quarantine restrictions, it is 

also enabling the people of the state to keep themselves and their family 

members/friends etc safe through a self-control mechanism. 
#Coronavirus #Covid19 #CoronavirusOutbreak 
https://www.instagram.com/p/B_Mhd8NJivF/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mh34vBxbJ/  

7 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਿਿਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹਰੋ  ੁਕਿੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

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

Department has made elaborate arrangements to provide adequate inputs and 

adequate BT Cotton seeds under the State Government’s ambitious plan of crop 

diversification thereby enhancing the area under cotton cultivation from 9.7 lakh acres 

to 12.5 lakh acres in 2020. 

https://www.instagram.com/p/B_MhgUaJjfz/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mh549hAAy/ 

8 #DoYouKnow? Can anyone treat coronavirus with antibiotics? No, antibiotics are 
effective against bacteria and not against viruses. But if you are hospitalized, you may 
be given antibiotics to prevent bacterial infections. #BeInformedBeSafe 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_Mhj0WpKw5/ 
https://www.instagram.com/p/B_Mh7rghMYu/ 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ 

ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

|| April 19, 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=gPoR7Mm8nKo 

2 ਸਾਡੇ ਸਾਰ ੇਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰ ੇਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ 

ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ #ਿਕੋਵਡ19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਵਹਤ 

ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਨ ੂੰ ਦੇਖਿ ਅਤੇ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

An informational video on the process of Wheat Procurement for all our farmers, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh led Government of Punjab urges to watch the video 

and share it with maximum farmers in order for a hassle free procurement in this 

crucial hour of #Covid19. 

https://www.youtube.com/watch?v=3yoniAfydCs 
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https://www.instagram.com/p/B_Mh34vBxbJ/
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Blog 
 

S.N. Post with link 

1 3 ਮਈ ਤੱਿ ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲਈ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ-ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 
ਐਲਾਨ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/3may/ 
Punjab CM announces no relaxation in curfew till May 3, no special concessions for 
Ramzan 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/may3/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿੱਿੀ ਿਲੋਅ ਵੱਲੋਂ ਿੋਕਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਿੀਤਾ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਵਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਿੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341211698557?__tn__=-R 

2 FICCI FLO thanks O.P.Soni for taking every possible step to keep all medical facilities 
working in an effective manner 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341481698530?__tn__=-R 

3 ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341791698499?__tn__=-R 

4 ਿਣਿ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉ-ਸੋਨੀ 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਟਰੱਿ ਭੇਜੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164341891698489/?ty
pe=3&theater 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਕਵਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਨਰਮਲ ਕਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 
ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
-ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੋਗ ਮੌਿੇ ਆਪ੍ਣਾ ਸ਼ੋਿ ਸੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜ ਿੇ ਿੀਤਾ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164342051698473/?ty
pe=3&theater 

6 ਖੁਿਾਿ ਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਉਤ ੇਛਾਪੇ੍ 

2 ਦੁਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਜੁਰਮਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374241695254?__tn__=-R 

7 ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਕਜ਼ਲੇ ਕਵਚ ਿਣਿ ਦੀ ਸਰਿਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ 

ਜੰਕਡਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਰਈਆ ਮੰਡੀ ਕਵਚ ਪੱੁ੍ਜੀ ਿਣਿ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374468361898?__tn__=-R 

8 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕਮਲਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਕਟਸ 

ਪ੍ਰ ਖ਼ਬਰ ਕਨਿਲੀ ਬੇਕਬਨੁਆਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374615028550?__tn__=-R 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/3may/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/may3/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341211698557?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341481698530?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164341791698499?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164341891698489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164341891698489/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164342051698473/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164342051698473/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374241695254?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374468361898?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164374615028550?__tn__=-R


9 3 ਮਈ ਤੱਿ ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

ਿਣਿ ਦੀ ਿਟਾਈ ਲਈ ਿੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਲੇਗੀ ਛੋਟ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164375095028502?__tn__=-R 

10 Rate of Vegetables (Photo) 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164542601678418/?ty
pe=3&theater 

11 3 ਮਈ ਤਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਿਰਕਿਊ-ਡੀ.ਸੀ ਅੰਕਮਰਤਸਰ (Video) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164409068358438?__tn__=-R 

12 ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ 

ਕੋਈ ਵ ੱਲ/ਵਰਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਸਰਫ਼ ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਕਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਵਰਆਇਤ ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਵਕ 

ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੈਂ, ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਰਵਫਊ ਨ ੂੰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਵਨਯਮਾਾਂ 

ਸਮੇਤ ਲਾਗ  ਕਰਿਾਉਿ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਿੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੂੰਦੇ 

ਰਵਹਿ। (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

---- 
After reviewing the ground situation, Punjab Government has decided to have no 
relaxation in curfew till 3rd May. The only relaxation that exists is for wheat procurement 
for which we will go by already laid down rules. Have directed DCs to continue ensuring 
strict implementation of curfew and proper adherence of health safeguards.  
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164376885028323?__tn__=-R 

13 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਕਦਸਾ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਿੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ ਜਾਰੀ (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164344895031522?__tn__=-R 

14 #DidYouKnow 
Are only the elderly at risk of Covid 19? 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 

those with pre-existing medical conditions are at greater risk. (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164344625031549?__tn__=-R  

15 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 

through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164300848369260?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿੱਿੀ ਿਲੋਅ ਵੱਲੋਂ ਿੋਕਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਿੀਤਾ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਵਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਿੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251843767805460480 

2 FICCI FLO thanks O.P.Soni for taking every possible step to keep all medical facilities 
working in an effective manner 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251843909518409728  

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164375095028502?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164542601678418/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164542601678418/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164409068358438?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164376885028323?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164344895031522?__tn__=-R
https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164344625031549?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164300848369260?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251843767805460480
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251843909518409728


3 ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251844371802025984 

4 ਿਣਿ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉ-ਸੋਨੀ 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਟਰੱਿ ਭੇਜੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251844602820128770 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਕਵਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਨਰਮਲ ਕਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 
ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
-ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੋਗ ਮੌਿੇ ਆਪ੍ਣਾ ਸ਼ੋਿ ਸੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜ ਿੇ ਿੀਤਾ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251845055007997956 

6 #DidYouKnow 
Are only the elderly at risk of Covid 19? 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 

those with pre-existing medical conditions are at greater risk. (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251849911152197632 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਕਦਸਾ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਿੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਕਖਆ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ ਜਾਰੀ (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251849755342200832 

8 3 ਮਈ ਤਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਿਰਕਿਊ-ਡੀ.ਸੀ ਅੰਕਮਰਤਸਰ (Video) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252146116247859202 
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S.N. TEXT 

1 ਕਿੱਿੀ ਿਲੋਅ ਵੱਲੋਂ ਿੋਕਵਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਿੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਿੀਤਾ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਕਵਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਿੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ 

2 FICCI FLO thanks O.P.Soni for taking every possible step to keep all medical facilities 
working in an effective manner 

3 ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ 

4 ਿਣਿ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਦੱਤੀਆਂ ਛਟੋਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾਉ-ਸੋਨੀ 
ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰ੍ਜ ਟਰੱਿ ਭੇਜੇ 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੀਆਂ ਕਵਖੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਨਰਮਲ ਕਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 
ਨਾਮ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ 
-ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੋਗ ਮੌਿੇ ਆਪ੍ਣਾ ਸ਼ੋਿ ਸੰਦਸ਼ੇ ਭੇਜ ਿੇ ਿੀਤਾ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 

6 ਖੁਿਾਿ ਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਉਤ ੇਛਾਪੇ੍ 

2 ਦੁਿਾਨਾਂ ਨੂੰ  15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਜੁਰਮਾਨਾ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251844371802025984
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251844602820128770
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251845055007997956
https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251849911152197632
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1251849755342200832
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252146116247859202


7 ਅੰਕਮਰਤਸਰ ਕਜ਼ਲੇ ਕਵਚ ਿਣਿ ਦੀ ਸਰਿਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ 

ਜੰਕਡਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਰਈਆ ਮੰਡੀ ਕਵਚ ਪੱੁ੍ਜੀ ਿਣਿ 

8 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਕਮਲਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਕਟਸ 

ਪ੍ਰ ਖ਼ਬਰ ਕਨਿਲੀ ਬੇਕਬਨੁਆਦ 

9 3 ਮਈ ਤੱਿ ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

ਿਣਿ ਦੀ ਿਟਾਈ ਲਈ ਿੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਲੇਗੀ ਛੋਟ 

10 Rate of Vegetables (Photo) 

11 3 ਮਈ ਤਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਰਿਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਿਰਕਿਊ-ਡੀ.ਸੀ ਅੰਕਮਰਤਸਰ (Video) 

12 ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਦ ੇਹੋਏ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ 

ਕੋਈ ਵ ੱਲ/ਵਰਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਸਰਫ਼ ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਕਿਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਵਰਆਇਤ ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਵਕ 

ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੈਂ, ਸ ਬੇ ਦੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕਰਵਫਊ ਨ ੂੰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਵਨਯਮਾਾਂ 

ਸਮੇਤ ਲਾਗ  ਕਰਿਾਉਿ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਿੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹੂੰਦੇ 

ਰਵਹਿ। (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

---- 
After reviewing the ground situation, Punjab Government has decided to have no 
relaxation in curfew till 3rd May. The only relaxation that exists is for wheat procurement 
for which we will go by already laid down rules. Have directed DCs to continue ensuring 
strict implementation of curfew and proper adherence of health safeguards.  

13 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਕਦਸਾ ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਨੂੰ  ਿੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਕਖਆ 
ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ ਜਾਰੀ (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

14 #DidYouKnow 
Are only the elderly at risk of Covid 19? 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 

those with pre-existing medical conditions are at greater risk. (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 

15 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 

through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. (ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453477622109932/ 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/didyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA_RtrweK1UKOTAnXeSixoTIGBOKp-cghttENiSkQ-_BzDDK0mkfvbbqzG5yl4R95TWD_rlflgU5ZlovgfSsp89LleLVxelbtBj-oOF4R7Jk3KdHQiFYZpFoPgF2pOr27rJhz4JWYMqJ1ca72wsOpAdb0bXlTdDrrTH_Ju7rhkK4YqH9jR4KkzjIeqoS_I7LL6yaSdU4CYL1p8wBBFNSCevB_djCVFBR-AW8m21u6AyOrMqffFpeSJ8as9sYJYOV2UOrAG9jgKeXGvhfvt6a5swBWnndeuOFh5ltJpCJCldRSIWQfP1QMU309K2qy2ZDuAXc5SDvn810LL9K0kuiEDGaCqzJOF7X2fLPgHALd8N6asv-mnQK3oNQrMcpVz69xYti1PCWCycNGJ5jTIDrz6q5F3OJv_twZN96QnmZ2xq0g3SeCO10IYlZTOSbTmmKPQphjaear_Zlb_dNeVAWAl6tZUhU46INBNc_zmTVisIEqGc6WvobH4&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453477622109932/


2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਿਰੋਨਾ ਪ੍ਾਕਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਸਹਤਯਾਬ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453509525440075/ 
 

3 #DidYouKnow 
Are only the elderly at risk of Covid 19?  
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 
those with pre-existing medical conditions are at greater risk.  
#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453546415436386/ 
 
 

4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453606642097030/ 
 

5 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
... 
|| April 19, 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.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/272969727061831/ 
 
 

6  ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 3 

ਮਈ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੇਿ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453667418757619/ 
 
 

7 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮਕਹਲਾ ਨੇ ਿਰੋਨਾ ਵਾਕਰਸ ਨੂੰ  ਕਦੱਤੀ ਮਾਤ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453958558728505/ 
 

8 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ 

---- 
An informational video on the process of Wheat Procurement for all our farmers. 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453963942061300/ 
 
 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453509525440075/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453546415436386/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453606642097030/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/272969727061831/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453667418757619/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453958558728505/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/453963942061300/


S.N. Post with link 

1 #DidYouKnow 
 
Are only the elderly at risk of Covid 19?  
 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 
those with pre-existing medical conditions are at greater risk.  
 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251835026527760386?s=12 
 
 

2 https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251876259287556097?s=12 

3 #CovaApp feature is now helping the authorities enforce quarantine restrictions, it is also 
enabling the people of the state to keep themselves and their family members/friends 
safe through a self-control mechanism.  
 
 
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1251838019084201985?s=12 
 
 

4 After reviewing ground situation, Punjab Govt has decided to have no relaxation in 
curfew till 3rd May. Only relaxation that exists is for wheat procurement for which we 
will go by already laid down rules. Have directed DCs to continue ensuring strict 
implementation of curfew. 
 
 
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251911950172225536?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਿਰੋਨਾ ਪ੍ਾਕਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਸਹਤਯਾਬ  

2 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ 

3 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 

4 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 3 

ਮਈ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੇਿ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

5 ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ 

6 ਿਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ              

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251835026527760386?s=12
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1251838019084201985?s=12
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1251911950172225536?s=12


 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਤਿ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਿੀਤੀ ਜਾਵ ੇ- 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪ੍ੀ. ਬਟਾਲਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666913640518380/?app=fbl 

2 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੌਮੀ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਜੀਿਕਾ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਬਿਾਏ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਰੁੱਪ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਿ  ਕਾਰਨ ਬਿੇ ਹੋਏ ਗੂੰਭੀਰ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੁਿ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 

ਵਤੂੰਨ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666869997189411/?app=fbl 

3 ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਿੀਲਡ ਸਟਾਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਡਕਟਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ  ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਜਾਗਰੂਿਤਾ, ਇਹ ਿੌਜ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਤਆਰ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666914187184992/?app=fbl 

4  ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
ਘਰ ਬੈਠ ਿੇ ਆਪ੍ਣ ੇਪ੍ਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰੱੁਕਖਆ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਸਿਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666917347184676/?app=fbl 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਸੋਿੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 

ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ। ( ਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਿਸਥਾਰ 'ਚ 

ਜਾਨਿ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ) 
... 
Punjab issues directions for implementation of the Government of India's revised COVID 
containment guidelines with additional safeguards from April 20. Share this information 
with others too and to read in detail at the following link: 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/20covid/… 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666920523851025/?app=fbl 

6 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666921577184253/?app=fbl 

7 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ, ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਲਈ 90 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅੂੰਤਵਰਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦ ਜੀ ਵਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,82,576 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ 

ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੂੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ 3,000 ਰੁਪ੍ਏ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
....... 
On the directive of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Department of Labour 
released 2nd instalment of interim relief of Rs.90 Crore to registered workers, Rs.3000 
each in the saving bank accounts of 2,82,576 registered construction workers has been 
transferred through DBT. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/666922440517500/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/20covid/?fbclid=IwAR2EOLSW823cq1BYLgQSpDoyj5xeg2vrvY9mNA1Hrnlicw-wGitKtCmMXzc


S.N. Post with link 

1 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਿ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਕ 

ਪ੍ਾਉਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕ ਿਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਇਸ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਿ ਲਈ ਪ੍ੁਵਲਸ 

ਵਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤ ੇਵਜਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਾਉਿ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਖਲਾਫ ਬਿਦੀ ਕਾਨ ੂੰਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇਗੀ 

2 ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਘਰ ਬੈਠ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰੱੁਕਖਆ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਸਿਦਾ ਹੈ 

3 ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਿੀਲਡ ਸਟਾਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਡਕਟਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 

ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ  ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਜਾਗਰੂਿਤਾ, ਇਹ ਿੌਜ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਤਆਰ 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਲੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੀ ਇਸ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਅਵਹਮ ਭੁਵਮਕਾ ਹੈ। 

ਵਸਹਤ ਅਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਲੜ੍ਨ 

ਿਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਵਸਪ੍ਾਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਵਪ੍ੱਛੇ ਰਵਹ ਕੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 

5 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਸੋਿੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 

ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ। ( ਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਿਸਥਾਰ 'ਚ 

ਜਾਨਿ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ) 

 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpunjabgovtindia.wordpress.com
%2F2020%2F04%2F19%2F20covid%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Y47Jdzwndx7tP0a
oZDgQtV6TUHmPme1uLTYvAHT6__pK0u2MgPuKTmNg&h=AT316X7jq3Oo7ap
y7UKGjYpM2eqODOAKC40c_j859p2tYRRAcXG_gRJfCBpLv43781fzZz-  

6 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the 
coronavirus. If you are showing symptoms, seek medical advice early and help 
treat your symptoms through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 

7 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ, ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਲਈ 90 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅੂੰਤਵਰਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦ ਜੀ ਵਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,82,576 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ 

ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੂੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ 3,000 ਰੁਪ੍ਏ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ, ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਲਈ 90 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅੂੰਤਵਰਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦ ਜੀ ਵਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,82,576 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ 

ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੂੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ 3,000 ਰੁਪ੍ਏ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
....... 
On the directive of Chief Minister Captain Amarinder Singh, Department of Labour 
released 2nd instalment of interim relief of Rs.90 Crore to registered workers, Rs.3000 
each in the saving bank accounts of 2,82,576 registered construction workers has been 
transferred through DBT. 
 

2 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104 

https://t.co/Jc1wkcjTZO?amp=1
https://t.co/Jc1wkcjTZO?amp=1
https://t.co/Jc1wkcjTZO?amp=1
https://t.co/Jc1wkcjTZO?amp=1


 

3 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਸੋਿੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਸੁਰੱਵਖਆ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 

ਸਮੇਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇੇ਼ਸ਼ ਜਾਰੀ। ( ਇਹ ਜਾਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤ ੇਵਿਸਥਾਰ 'ਚ 

ਜਾਨਿ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ) 
... 
Punjab issues directions for implementation of the Government of India's revised COVID 
containment guidelines with additional safeguards from April 20. Share this information 
with others too and to read in detail at the following link: 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/20covid/… 
 

4 ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ - ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ 
 

ਘਰ ਬੈਠ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰੱੁਕਖਆ ਕਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਇਆ ਸਿਦਾ ਹੈ 

5 ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਿੀਲਡ ਸਟਾਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਡਕਟਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
 

ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ  ਇਿਾਂਤਵਾਸ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਜਾਗਰੂਿਤਾ, ਇਹ ਿੌਜ ਰਕਹੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਤਆਰ 

6 ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਲੜ੍ਾਈ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੀ ਇਸ ਜੂੰਗ ਵਿਚ ਿੱਡੀ ਅਤੇ ਅਵਹਮ ਭੁਵਮਕਾ ਹੈ। 

ਵਸਹਤ ਅਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਵਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਖਲਾਫ ਲੜ੍ਨ 

ਿਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਵਸਪ੍ਾਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇ ਦੇ ਵਪ੍ੱਛੇ ਰਵਹ ਕੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀ ਵਨਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 

7 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਤਿ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਸਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਿੀਤੀ ਜਾਵ ੇ- 
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪ੍ੀ. ਬਟਾਲਾ 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਏਕਟਵ : ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266656903628381/ 

2 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ 

ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/272969717061832/ 

3 ਿਰੀਏਕਟਵ : 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020--ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵੱਚ 74836 ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266716200289118/ 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਾਂ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹੁਿ ਤੱਕ 79566 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 74836 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ 

ਟਨ ਕਿਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266729910287747/ 

5 ਿਰੀਏਕਟਵ : 3 ਮਈ ਤੱਿ ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਨਯਮ ਲਾਗੂ 
ਿਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266743716953033/ 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/19/20covid/?fbclid=IwAR2EOLSW823cq1BYLgQSpDoyj5xeg2vrvY9mNA1Hrnlicw-wGitKtCmMXzc
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266656903628381/
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/272969717061832/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266716200289118/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266729910287747/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2266743716953033/


6 ਿਰੀਏਕਟਵ: ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵਚ 14 ਹੋਰ ਕਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਕਟਵ, ਕਤੰਨ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ 
ਹਾਲੇ ਬਾਿੀ                                                                                                                                                                                                                                   
ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267121396915265/ 

7 ਸੱਠੀ ਮੂੰ ਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ-ਖੇਤੀ ਮਾਕਹਰ     
ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਿੋਲ ਉਪ੍ਲੱਬਧ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267213780239360/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251899274465591297?s=20  

2  ਿਰੀਏਕਟਵ : 3 ਮਈ ਤੱਿ ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਨਯਮ ਲਾਗੂ 
ਿਰਵਾਉਣ ਨੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251922669609549826?s=20  

3 ਿਰੀਏਕਟਵ : 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020--ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵੱਚ 74836 ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251922843564204033?s=20  

4 ਿਰੀਏਕਟਵ : ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252034865861664768?s=20  

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਾਂ ਮੂੰਡੀਆਾਂ ਵਿਚ ਹੁਿ ਤੱਕ 79566 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਕਿਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ 74836 ਮੀਵਟਿ੍ਰਕ ਟਨ 

ਕਿਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252051046576332800?s=20  

6 ਸੱਠੀ ਮੂੰ ਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ-ਖੇਤੀ ਮਾਕਹਰ     
ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਿੋਲ ਉਪ੍ਲੱਬਧ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252057418323951616?s=20  

7 ਿਰੀਏਕਟਵ: ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵਚ 14 ਹੋਰ ਕਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਕਟਵ, ਕਤੰਨ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ 
ਹਾਲੇ ਬਾਿੀ  
ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252097823241375744?s=20  

8 ਿੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਕਠੰਡਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਡਰੋਨ ਿੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252123223652794370?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267121396915265/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267213780239360/
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/1251899274465591297?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251922669609549826?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1251922843564204033?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252034865861664768?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252051046576332800?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252057418323951616?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252097823241375744?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252123223652794370?s=20


1 ਿਰੀਏਕਟਵ: ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ, ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵਚ ਿੋਈ ਨਵੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀਆਂ 

ਸਥਾਨਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯੋਗ ਿੈਸਲਾ 

2 ਿਰੀਏਕਟਵ: ਬਕਠੰਡਾ ਕਜਲਹੇ ਕਵਚ 14 ਹੋਰ ਕਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੈਗੇਕਟਵ, ਕਤੰਨ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ 
ਹਾਲੇ ਬਾਿੀ  
ਘਰ ਰਹੋ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਹੋ 

3 ਸੱਠੀ ਮੂੰ ਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ-ਖੇਤੀ ਮਾਕਹਰ     
ਬੀਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਿੋਲ ਉਪ੍ਲੱਬਧ 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਜਾਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਡੇਟ ਰੱਖਿ ਲਈ ਇੱਕ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਟਬੋਟ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ੇਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਟਨ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761470151740/  

2 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਿੂੰਨ-ਸੁਿੂੰਨਤਾ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਕੜ੍ ਤੋਂ ਿਿਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਬੀਜ ਅਤ ੇਹੋਰ  ੁਕਿੀਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਲਈ ਪ੍ੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੂੰਿ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761390151748/  

3 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ 

---- https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761266818427/ 

4 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕਿਕ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਮੁਕਤ ਖਰੀਦ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਤੋਂ ਵਸਿਾਏ ਸ ਬੇ ਵਿੱਚ 3 

ਮਈ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਦੇਿ ਨ ੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਨ ੂੰ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਾਰ ਵਫਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਲਆ 

ਜਾਿੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਿਾ ਕਰਿਾਉਿ ਦੇ 

ਹੁਕਮ ਵਦੱਤੇ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਹੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵ ੱਲ ਜਾਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

(ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਵਲੂੰਕ ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ -> 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761173485103/ 

5 ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਿ ਮੂੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੂੰਦਰ ਵਸੂੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਮਆਦ ਵਿਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ 27 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰੋਕ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਪ੍ਰ ਹੁਿ 

ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੂੰਦ ਰਵਹਿਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪ੍ੀ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ 

ਨ ੂੰ ਿੀ ਿਿਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਿਰਾਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟੋਲ 

ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ (ਲੂੰਗਰ) ਦੀ ਸੇਿਾ ਿੀ ਜਾਰੀ 

ਰਹੇਗੀ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761040151783/ 

6 ਡੀਜੀਪ੍ੀ ਕਦਨਿਰ ਗੁਪ੍ਤਾ ਨੇ #ਿੋਕਵਡ19 ਵਡਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਕਰਮੀਆਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤ ੇਭਲਾਈ 

ਉਪ੍ਾਿਾਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਿੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ 

ਨ ੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਦੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ੁਵਲਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਫੇਸ ਮਾਸਕ, 81,000 ਦਸਤਾਨੇ, 

1,36,000 ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤ ੇ20,100 ਸਾਬਿ/ਹੈਂਡ ਿਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨਾਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ੁਵਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਉਿ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605760903485130/  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761470151740/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761390151748/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761266818427/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761173485103/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605761040151783/
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.ARBoLrjGbZvcLGtExM8IqebKKriCNZfVeBJD94ER9_IQJS7Pyrj42RqjvMcQZMedJp8ZSUoBOd9RxTdxz2huF4awQMBTSdXCZprxgtXx4nJIaPLLh8I7NNO2M9Wu2edj6l6_vo47ejhjpEL1M6KXspy_8omqO6oeUMbebE-8o5ndNOeGJNnhqWzkXYhqLpWRKmLWGhMG4SXXweIh0CR4jGwNnyPwuRAunK4yEPVrnvB__Dq8GOHWWIxH4aquDb6H5U9u8NHHWuBXvznhOGffXpm_TStkbO6CRTqeaV37SJ5hoMIHDJycy6xFleD50eRzQrh5pGSiJoL_AC2c332EsAuzS8gxlyENoZvxjfcGh6gDn89ahx7-hAfNRqPJD6j6F3bdaoA6ksYBMpzluST4dwNHhtQuyKdQS84K15bEF5urMnKR70a1Bd7WeMBSzfUgOllkcL20QbbOWCgfyoqhPzIXljKfpM4szt-CIEpNZNCmvuxf2VxGnTg&__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.ARBoLrjGbZvcLGtExM8IqebKKriCNZfVeBJD94ER9_IQJS7Pyrj42RqjvMcQZMedJp8ZSUoBOd9RxTdxz2huF4awQMBTSdXCZprxgtXx4nJIaPLLh8I7NNO2M9Wu2edj6l6_vo47ejhjpEL1M6KXspy_8omqO6oeUMbebE-8o5ndNOeGJNnhqWzkXYhqLpWRKmLWGhMG4SXXweIh0CR4jGwNnyPwuRAunK4yEPVrnvB__Dq8GOHWWIxH4aquDb6H5U9u8NHHWuBXvznhOGffXpm_TStkbO6CRTqeaV37SJ5hoMIHDJycy6xFleD50eRzQrh5pGSiJoL_AC2c332EsAuzS8gxlyENoZvxjfcGh6gDn89ahx7-hAfNRqPJD6j6F3bdaoA6ksYBMpzluST4dwNHhtQuyKdQS84K15bEF5urMnKR70a1Bd7WeMBSzfUgOllkcL20QbbOWCgfyoqhPzIXljKfpM4szt-CIEpNZNCmvuxf2VxGnTg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605760903485130/


7 ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਕਨਲ ਿੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਿਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਕਮਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱ ਖ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 
ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605725656821988/  

8 ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ  ੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਚਨਾਰਥਲ ਤ ੇਸਰਕਹੰਦ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਲੈ ਿੇ ਪੱੁ੍ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਰੀਬ 3900 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ 

ਿਰੀਬ 2700 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੇ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਦੇ  ੁੱ ਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 

ਟੋਿਨ ਮਤੁਾਬਿ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਕਲਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 
 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605725486822005/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 3,42,312 MT Wheat Procured on the fifth day in the state. The Government agencies 
procured 3,41,575 MT of wheat, 737 MT has been procured by the private 
traders(arhtias). https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251918271856513029  

2 After reviewing ground situation, Punjab Govt has decided to have no relaxation in 
curfew till 3rd May. Only relaxation that exists is for wheat procurement for which we 
will go by already laid down rules. Have directed DCs to continue ensuring strict 
implementation of curfew. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1251875944907730944  

3 ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ  ੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
 

ਚਨਾਰਥਲ ਤੇ ਸਰਕਹੰਦ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਲੈ ਿੇ ਪੱੁ੍ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

 

ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਰੀਬ 3900 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ 

 

ਿਰੀਬ 2700 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਦ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252147954795925507  

3 ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਕਨਲ ਿੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਿਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਕਮਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱ ਖ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252147617271816192 

4 |April 19, 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 
Chandigarhhttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251878582957170688  

5 Chief Minister @capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment extends 
suspension of toll plazas till May 3, 2020. Also, free food #Langar service to 
continue at state toll plazas for drivers of emergency supply vehicles, stated PWD 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605725656821988/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/605725486822005/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251918271856513029
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1251875944907730944
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252147954795925507
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251878582957170688


Minister, @VijayIndrSingla 
#PunjabFightsCoronahttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/12518344546975
41633  

6 On directives of Chief Minister @capt_amarinder Singh, Punjab is all set with 
adequate BT Cotton seeds under crop diversification thereby enhancing area for 
cotton cultivation from 9.7 lakh acres to 12.5 lakh acres in 2020, informed 
Viswajeet Khanna, ACS 
Developmenthttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251827257401675776  

7 #DidYouKnow Are only the elderly at risk of Covid 19? No! People of all ages can 
be infected with the virus and spread it. Elderly people and those with pre-existing 
medical conditions are at greater risk. #StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCoronahttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/12518158590702
01861  

8 An informational video on the process of Wheat Procurement for all our farmers, 
Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab Government urges to watch the 
video and share it with maximum farmers in order for a hassle free procurement in 
this crucial hour of 
#Covid19.https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251786796922540034  

9 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the 
coronavirus. If you are showing symptoms, seek medical advice early and help 
treat your symptoms through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 
104.https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251773185306931200  

10 Punjab Mandi Board made elaborate arrangements to strictly observe health 
protocol by providing 1.50 lakh masks & 15,000 bottles of sanitisers to its 5600 
employees so as to ensure smooth & hassle free procurement of wheat in wake of 
difficult phase due to 
#COVID19.........(1/2)https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/12514946817723
59682  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ  ੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
 

ਚਨਾਰਥਲ ਤੇ ਸਰਕਹੰਦ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਲੈ ਿੇ ਪੱੁ੍ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ 

 

ਕੇ਼ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੁਣ ਤੱਿ ਿਰੀਬ 3900 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ 

 

ਿਰੀਬ 2700 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸਨ ਦ ੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 

2 ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਅਕਨਲ ਿੋਹਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸਿਾਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਿਕਮਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱ ਖ ਦਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਰਕਹਣ ਦੀ ਿੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

Translate Tweet 
 

3 ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ :  ਿਕਤਹਗੜਹ ਸਾਕਹਬ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਾਜ਼ੀਕਟਵ ਪ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 
02 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਆਏ ਨੈਗਕਟਵ  
 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251834454697541633
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251834454697541633
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251827257401675776
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251815859070201861
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251815859070201861
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251786796922540034
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251773185306931200
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251494681772359682
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251494681772359682


ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ ਫ਼ਤਕਹਗੜਹ ਸਾਕਹਬ ਡਾ ਐਨ ਿੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣਿਾਰੀ  
 

ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਇਨਹ ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟਸੈਟ  
 

ਕਗਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ, ਬਨੂੜ ਕਵਖੇ ਹਨ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ 

  

4 Share a Link: .to find nearest stores for kirana, milk, fruits, vegetables etc that have the 
license to open during curfew.  
Https://essentialservices.punjab.gov.in   

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਦੇ ਕਤੰਨ ਿਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ 126 ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ 
ਗਈ  
•ਸਾਰੇ 126 ਸੈਂਪ੍ਲ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਏ  
•ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਹਤ, ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੰਮ ਦੀ 
ਸਲਾਘਾ  
•ਿਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿੀਤਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538559666407005/?d=n 
 

2  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਕਲਆਉਣ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਹੀਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਿਰਕਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538555953074043/?d=n 

3 ਕਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ 41933 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538579969738308/?d=n 
 

4 ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਲਾਈਨ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538599839736321/?d=n 
 

5  .ਸ਼ੇਅਰ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538594843070154/?d=n 
 

6 . ਸ਼ੇਅਰ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538590953070543/?d=n 
 

7 •ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦਸ਼ੇ  
•ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ -ਿੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ  

https://essentialservices.punjab.gov.in/
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538559666407005/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538555953074043/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538579969738308/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538599839736321/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538594843070154/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538590953070543/?d=n


•ਿਰਕਫ਼ਊ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜਤਾਂ/ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ  
•ਤਫ਼ਸੀਲ  ਲਈ ਸੁਣ ੋਪੂ੍ਰਾ ਵੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538774749718830/?vh=e&d=n 
 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤ ਕਵਚ 3 ਮਈ ਤੱਿ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ: ਲੋਿ ਕਨਰਮਾਣ 
ਮੰਤਰੀ 
 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539243653005273/?d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  •ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਦ ੇਕਤੰਨ ਿਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ 126 ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ 
ਗਈ  
•ਸਾਰੇ 126 ਸੈਂਪ੍ਲ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਏ  
•ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਹਤ, ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੰਮ ਦੀ 
ਸਲਾਘਾ  
•ਿਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿੀਤਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251823805955297283?s=20   
 

2  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਕਲਆਉਣ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਹੀਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਿਰਕਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251824236093734913?s=20   

3 ਕਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ 41933 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251834014983487488?s=20  
 

4  ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਲਾਈਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251836545440591874?s=19 
 

5 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼  
•ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ -ਿੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ  
•ਿਰਕਫ਼ਊ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜਤਾਂ/ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ  
•ਤਫ਼ਸੀਲ  ਲਈ ਸੁਣ ੋਪੂ੍ਰਾ ਵੀਡੀਓ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251917874085744640?s=19 
 

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤ ਕਵਚ 3 ਮਈ ਤੱਿ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ: ਲੋਿ ਕਨਰਮਾਣ 
ਮੰਤਰੀ 
 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252144359757287425?s=19 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2538774749718830/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539243653005273/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251823805955297283?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251824236093734913?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251834014983487488?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251836545440591874?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1251917874085744640?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252144359757287425?s=19


 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  •ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਦ ੇਕਤੰਨ ਿਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜ਼ਕਟਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਕਵੱਚ ਆਏ 126 ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ 
ਗਈ  
•ਸਾਰੇ 126 ਸੈਂਪ੍ਲ ਨੈਗੇਕਟਵ ਆਏ  
•ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਹਤ, ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਕਨਿ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ, ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੰਮ ਦੀ 
ਸਲਾਘਾ  
•ਿਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਿੀਤਾ 
 

2  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਕਲਆਉਣ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਹੀਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਿਰਕਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ  
 

3 ਕਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ 41933 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਗਏ 

 

4  ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ 
ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚੇ ਪੁ੍ਕਲਸ ਲਾਈਨ 

 

5 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਿੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼  
•ਿਰਕਿਊ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ -ਿੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ  
•ਿਰਕਫ਼ਊ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜਤਾਂ/ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ ਰਕਹਣਗੇ  
•ਤਫ਼ਸੀਲ  ਲਈ ਸੁਣ ੋਪੂ੍ਰਾ ਵੀਡੀਓ 

 

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪ੍ਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤ ਕਵਚ 3 ਮਈ ਤੱਿ ਵਾਧਾ ਿੀਤਾ: ਲੋਿ ਕਨਰਮਾਣ 
ਮੰਤਰੀ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਿ 11557 ਪ੍ਾਸ ਿੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 
20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 6194 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਪ੍ਾਸ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590809021247003/  
 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਣਿ ਦਾ ਇਿ ਵੀ ਦਾਣਾ ਫ਼ਾਕਜ਼ਲਿਾ ’ਚ ਕਵਿਣ ਨਹੀਂ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590788897915682/  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590809021247003/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590788897915682/


3 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 24805 ਮੀਕਿ੍ਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590760484585190/  

4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਿ ਪੱ੍ਧਰ ਕਵਖੇ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਕਪ੍ਤ-ਮਨਜੀਤ 
ਕਸੰਘ 

Https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590620467932525/  

5 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590615017933070/  

6 ਕਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਬਾਿੀ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਿੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਕਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590576774603561/  

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜਲਿਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈ੍ਲਸ ਦ ੇਕਪ੍ਛੇ ਬਣ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿੇ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ 
ਸਿੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆ ਕਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਿਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਕਛੜਿਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590538957940676/  

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜ਼ਲਿਾ ਦੇ ਸਿਾਈ ਸੇਵਿਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਿਲੋਨੀ ਕਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਿੂੜਾ ਇਿੱਤਰ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590538241274081/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਿ 11557 ਪ੍ਾਸ ਿੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 
20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 6194 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਪ੍ਾਸ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251886765570322432?s=20 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਣਿ ਦਾ ਇਿ ਵੀ ਦਾਣਾ ਫ਼ਾਕਜ਼ਲਿਾ ’ਚ ਕਵਿਣ ਨਹੀਂ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251882633568481280?s=20 
 
 

3 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 24805 ਮੀਕਿ੍ਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251880048455450624?s=20 

4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਿ ਪੱ੍ਧਰ ਕਵਖੇ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਕਪ੍ਤ-ਮਨਜੀਤ 
ਕਸੰਘ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251820697745190912?s=20 

5 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251803713229946880?s=20 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590760484585190/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590620467932525/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590615017933070/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590576774603561/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590538957940676/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2590538241274081/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251886765570322432?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251882633568481280?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251880048455450624?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251820697745190912?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251803713229946880?s=20


6 ਕਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਬਾਿੀ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਿੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਕਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251803523471335431?s=20 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜਲਿਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈ੍ਲਸ ਦ ੇਕਪ੍ਛੇ ਬਣ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿੇ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ 
ਸਿੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆ ਕਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਿਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਕਛੜਿਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251784244210302978?s=20 
 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜ਼ਲਿਾ ਦੇ ਸਿਾਈ ਸੇਵਿਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਿਲੋਨੀ ਕਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਿੂੜਾ ਇਿੱਤਰ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251784362061901825?s=20  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤੱਿ 11557 ਪ੍ਾਸ ਿੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ ਜਾਰੀ 
20 ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 6194 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਪ੍ਾਸ 

 

2 ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਣਿ ਦਾ ਇਿ ਵੀ ਦਾਣਾ ਫ਼ਾਕਜ਼ਲਿਾ ’ਚ ਕਵਿਣ ਨਹੀਂ 
ਕਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

3 ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 24805 ਮੀਕਿ੍ਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਿ ਪੱ੍ਧਰ ਕਵਖੇ ਿਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਕਪ੍ਤ-ਮਨਜੀਤ 
ਕਸੰਘ 

5 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

6 ਕਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਿਰਿੇ ਬਾਿੀ ਿਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਿੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਕਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜਲਿਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੀ ਗਾਰਡਰ ਪੈ੍ਲਸ ਦ ੇਕਪ੍ਛੇ ਬਣ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਿੇ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਹਾਰਟ 
ਸਿੂਲ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆ ਕਵਖੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋ੍ਿਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਕਛੜਿਾਅ ਅਤੇ 
ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

8 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਤਕਹਤ ਫ਼ਾਕਜਲਿਾ ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਖੇ ਲੱਗੇ ਿਰਕਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 
ਨਗਰ ਿੌਸਲ ਿਾਕਜ਼ਲਿਾ ਦੇ ਸਿਾਈ ਸੇਵਿਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਿਲੋਨੀ ਕਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਿੂੜਾ ਇਿੱਤਰ 
ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1251803523471335431?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251784244210302978?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1251784362061901825?s=20


 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤੇ 
ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੰੁਕਦਆਂ  ਟਰੈਿਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ `ਤ ੇਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ 
ਕਛੜਿਾਅ 

ਕਜਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱ ਿੀ ਿਣਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਲਆਉਣ -ਕਡਪ੍ਟੀ 
ਿਕਮਸ਼ਨਰ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127312202247436&id=100049059699993 

2 DC Ferozepur Mr. Kulwant Singh allows various activities during the curfew in the District. 
These orders are subject to home delivery only and no relaxation in curfew was given. No 
one is allowed to step out of their homes without curfew pass.(photos) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127610668884256&id=100049059699993 
  

3 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿਸਲੀ 
ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਹਤ ਸਾਲ 2020 ਕਵੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਿਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਿੜ ਤੋਂ ਵਧਾ 
ਿੇ 12.5 ਲੱਖ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਿੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਿਾਟਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੁਿਵੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਲਈ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ। (ਿੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127611748884148&id=100049059699993 
  

4 ਿੋਵਾ ਐਪ੍ ਿੀਚਰ ਹੁਣ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਿੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਉਥੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਿ ਸਵ-ੈਕਨਯੰਤਰਣ ਕਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ / 
ਦੋਸਤਾਂ ਆਕਦ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਿੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127612388884084&id=100049059699993 
  

5 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 

you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 

through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. (photo) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127613048884018&id=100049059699993 

6 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱੁਲਹ ਿੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਿੀਤੀ  (ਵੀਕਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127616932216963&id=100049059699993 

7 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਕਲਸਟ। (ਿੋਟ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127621958883127&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127312202247436&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127610668884256&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127610668884256&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127610668884256&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127611748884148&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127612388884084&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127612388884084&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127616932216963&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127621958883127&id=100049059699993


1 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤੇ 
ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੰੁਕਦਆਂ  ਟਰੈਿਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ `ਤ ੇਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ 
ਕਛੜਿਾਅ 

ਕਜਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱ ਿੀ ਿਣਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਲਆਉਣ -ਕਡਪ੍ਟੀ 
ਿਕਮਸ਼ਨਰ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251908249248563207?s=19 

2 DC Ferozepur Mr. Kulwant Singh allows various activities during the curfew in the District. 
These orders are subject to home delivery only and no relaxation in curfew was given. No 
one is allowed to step out of their homes without curfew pass.(photos) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252127762044735488?s=19 

3 ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਵਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿਸਲੀ 
ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਕਹਤ ਸਾਲ 2020 ਕਵੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਿਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਿਬਾ 9.7 ਲੱਖ ਏਿੜ ਤੋਂ ਵਧਾ 
ਿੇ 12.5 ਲੱਖ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਿੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਬੀ.ਟੀ. ਿਾਟਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੁਿਵੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 
ਲਈ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ। (ਿੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252129810190495744?s=19 

4 ਿੋਵਾ ਐਪ੍ ਿੀਚਰ ਹੁਣ ਅਕਧਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਿੁਆਰੰਟੀਨ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਉਥੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਿ ਸਵ-ੈਕਨਯੰਤਰਣ ਕਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ੍ਣ ੇਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਕਰਵਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ / 
ਦੋਸਤਾਂ ਆਕਦ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰੱਖਣ ਕਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਿੋਟੋ ) 

 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252130048670220288?s=19 

5 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 

you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 

through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. (photo) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252130897458937857?s=19 

6  

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਿੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱੁਲਹ ਿੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਿੀਤੀ  
(ਵੀਕਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252136006154928130?s=19 

7 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਕਲਸਟ। (ਿੋਟ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252138446191079426?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਜ਼ਲਹਾ ਲੋਿ ਸੰਪ੍ਰਿ ਅਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਵਟਸਐੱਪ੍ ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ। 

2 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

3 ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਕਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕਵੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਕਡਆ ਕਗਆ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1251908249248563207?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252127762044735488?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252129810190495744?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252130048670220288?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252130897458937857?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252136006154928130?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252138446191079426?s=19


4 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਕਲਸਟ। 

5 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਅਤੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤੇ 
ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੰੁਕਦਆਂ  ਟਰੈਿਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ `ਤ ੇਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ 
ਕਛੜਿਾਅ 

ਕਜਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ  ਪ੍ਾਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱ ਿੀ ਿਣਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਕਲਆਉਣ -ਕਡਪ੍ਟੀ 
ਿਕਮਸ਼ਨਰ (ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

6 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਕਲਸਟ। 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਕਜ਼ਲੇ ਕਵਚ ਸਥਾਨਿ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-
ਕਜਲਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412642838961415&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਕਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਜ਼ਕਲਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
ਆਕਦ ਸਬੰਧੀ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਹੱਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412641035628262&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਲੋਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਿਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਕਹਣ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

ਕਪੰ੍ਡ ਬਲਵੰਡਾ ਕਵਖੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਲ ਿੇ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਜਾਗਰੂਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412639625628403&set=pcb.34126399456
28371&type=3&theater 

4 ਕਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 143 ਸ਼ੱਿੀ ਮਰੀਜਾਂ ਕਵਚੋਂ 110 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਕਟਵ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412630925629273&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

5 ਿੈਬਕਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3500 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412569902302042&set=pcb.34125703156
35334&type=3&theater 
 

6 ਲੋੜਵੰਦ 110 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਕਡਆ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412535535638812&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਕਵਧਾਇਿ ਸ. ਪ੍ਾਹੜਾ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412642838961415&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412641035628262&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412641035628262&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412639625628403&set=pcb.3412639945628371&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412639625628403&set=pcb.3412639945628371&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412630925629273&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412630925629273&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412569902302042&set=pcb.3412570315635334&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412569902302042&set=pcb.3412570315635334&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412569902302042&set=pcb.3412570315635334&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412569902302042&set=pcb.3412570315635334&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412535535638812&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412535535638812&set=a.3298642393694794&type=3&theater


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412534765638889&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਕਜ਼ਲੇ ਕਵਚ ਸਥਾਨਿ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-
ਕਜਲਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863074891616262?s=20 
 

2 ਕਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 143 ਸ਼ੱਿੀ ਮਰੀਜਾਂ ਕਵਚੋਂ 110 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਕਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863137164410881?s=20 
 

3 ਕਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਜ਼ਕਲਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
ਆਕਦ ਸਬੰਧੀ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਹੱਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251846515208880131?s=20 
 

4 ਿੈਬਕਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3500 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251846365887463425?s=20 

5 ਲੋਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਿਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਕਹਣ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

ਕਪੰ੍ਡ ਬਲਵੰਡਾ ਕਵਖੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਲ ਿੇ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਜਾਗਰੂਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251834805119041536?s=20 
 

6 ਲੋੜਵੰਦ 110 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਕਡਆ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251834683991744513?s=20 
 

7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਕਵਧਾਇਿ ਸ. ਪ੍ਾਹੜਾ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251834565695586306?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਗੁਰਦਾਸਪੁ੍ਰ ਕਜ਼ਲੇ ਕਵਚ ਸਥਾਨਿ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿੈਸਲਾ-
ਕਜਲਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

2 ਕਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਜ਼ਕਲਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਕਵਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਤ ੇਉਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 
ਆਕਦ ਸਬੰਧੀ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਹੱਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412534765638889&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3412534765638889&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863137164410881?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863137164410881?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863137164410881?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251863137164410881?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251846365887463425?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251834805119041536?s=20
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1251834683991744513?s=20


3 ਲੋਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਅਿਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਕਹਣ-ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬੱਲ 

ਕਪੰ੍ਡ ਬਲਵੰਡਾ ਕਵਖੇ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਲ ਿੇ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਜਾਗਰੂਿ 

 
 

4 ਕਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 143 ਸ਼ੱਿੀ ਮਰੀਜਾਂ ਕਵਚੋਂ 110 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਨੈਗਕਟਵ 

5 ਿੈਬਕਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3500 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ 

6 ਲੋੜਵੰਦ 110 ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਕਡਆ 

7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਕਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਕਵਧਾਇਿ ਸ. ਪ੍ਾਹੜਾ 

8 Rate list of vegetables and fruits. 

9 Media bulletin  

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 19 April Rate List(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688508615285632&id=226290164840815 

2 ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡੂ ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ ਪੰ੍ਚਾਇਤ ਕਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਿੌਮੀ ਪ੍ੇਂਡ ੂਅਜੀਵਿਾ ਕਮਸ਼ਨ ਸਿੀਮ ਤਕਹਤ ਬਣਾਏ ਸਵ ੈ
ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਰੋਨਾ ਕਵਸ਼ਾਣ ੂਿਾਰਨ ਬਣ ੇਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਿਟ ਦੇ ਦੌਰ ਕਵਚ ਸਰਿਾਰੀ ਕਵਭਾਗਾਂ ਨੂੰ  
ਹੁਣ ਤੱਿ ਤਿਰੀਬਨ ਕਤੰਨ ਲੱਖ ਮੈਡੀਿਲ ਮਾਸਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱ ਿੇ ਹਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ 
ਕਲੰਿ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577205278773&id=226290164840815 

3 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਕਵੱਚ ਅੱਜ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੋਥੇ ਕਦਨ 2,49,686 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ ਗਈ ਕਜਸ 
ਕਵਚੋਂ ਸਰਿਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2,52,904 ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 3,218 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577305278763&id=226290164840815 

4 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ‘ਤੇ, ਵਕਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਲਈ 90 

ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਅੂੰਤਵਰਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਦ ਜੀ ਵਕਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2,82,576 ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ 

ਵਕਰਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੂੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ 3,000 ਰੁਪ੍ਏ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577378612089&id=226290164840815 

5  Screening in Mandis of Dasuya and Tanda(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688616605274833&id=226290164840815 

6 Medical teams at Kotfatuhi, Panam and Samundra respectively(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688617121941448&id=226290164840815 

7 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104(Govt of Punjab Link) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688663235270170&id=226290164840815 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688508615285632&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577205278773&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577305278763&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688577378612089&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688616605274833&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688617121941448&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688663235270170&id=226290164840815


8 ਿੋਕਵਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਕਲੰਿ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688663335270160&id=226290164840815 

9  Lifting start in Tanda mandi by Markfed(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688671098602717&id=226290164840815 

10 Loading started chabbewal mandi(With Pics) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688716651931495&id=226290164840815 

11  Same day Purchase, Mandi-Paddi Sura Singh,Farmer-Jaskirat Singh Vill. PADDI, 
Hoshiarpur( With Video) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688717741931386&id=226290164840815 

12  ਿੋਕਵਡ-19 ; ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦ ੇਕਚੰਤਤ ਕਚਹਕਰਆਂ 'ਤੇ ਕਲਆਂਦੀ ਰੌਣਿ( ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688742778595549&id=226290164840815 

13  ਿੋਕਵਡ-19; ਹੁਣ ਤੱਿ ਲਏ 315 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ 'ਚੋਂ 295 ਨੈਗੇਕਟਵ : ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688750715261422&id=226290164840815 

14 ਿੋਕਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਿ 4930 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688786361924524&id=226290164840815 

15  || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਿੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ ਕਬਆਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕਲੰਿ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969783728492&id=226290164840815 

16 ਿਰਕਿਊ 'ਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ : ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688832578586569&id=226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 19 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251699231775240194?s=19 

2 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251773185306931200?s=19 

3 Punjab issues directions for implementation of GoI’s revised #COVID containment 
guidelines with additional safeguards from April 20(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251764295861276672?s=19 

4  #Lifting start in Tanda mandi by Markfed(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251797808136552448?s=19 

5  #Loading started chabbewal mandi(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251824864513667073?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688663335270160&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688671098602717&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688716651931495&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688717741931386&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688742778595549&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688750715261422&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688786361924524&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969783728492&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=688832578586569&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251699231775240194?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251773185306931200?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1251764295861276672?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251797808136552448?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251824864513667073?s=19


6  #कोविड-19: पंजाब सरकार वकसानो ंके व ंविि  ेहरो ंपर लाई रौनक(फ़ोटो सवहि) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251837123088519169?s=19 

7 #कोविड-19: अब िक वलए गए 315 सैंपलो ंमें से 295 नैगेवटि: वसविल सजजन 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251842215456002049?s=19 

8  #कोविड-19: अब िक 4930 मीवटिक टन गेहं की हुई आमद(फ़ोटो सवहि) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251858617499889669?s=19 

9  #No relaxation for tomorrow in curfew 
 

ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ-ਿਮ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸਨਰ ਸਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਕਰਆਤ ਨੇ ਦੱਕਸਆ ਕਿ ਹੁਕਸਆਰਪੁ੍ਰ ਕਜ਼ਲਹੇ 
ਕਵੱਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਿਰਕਫ਼ਊ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ(ਿੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251903555121840129?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 19 April Rate List(With Pics) 

2 Screening in Mandis of Dasuya and Tanda(With Pics) 

3 Medical teams at Kotfatuhi, Panam and Samundra respectively(With Pics) 

4  Lifting start in Tanda mandi by Markfed(With Pics) 

5 Loading started chabbewal mandi(With Pics) 

6  Same day Purchase, Mandi-Paddi Sura Singh,Farmer-Jaskirat Singh Vill. PADDI, 
Hoshiarpur( With Video) 

7  ਿੋਕਵਡ-19 ; ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦ ੇਕਚੰਤਤ ਕਚਹਕਰਆਂ 'ਤੇ ਕਲਆਂਦੀ ਰੌਣਿ( ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

8 ਿੋਕਵਡ-19; ਹੁਣ ਤੱਿ ਲਏ 315 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ 'ਚੋਂ 295 ਨੈਗੇਕਟਵ : ਕਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

9 ਿੋਕਵਡ-19 ; ਹੁਣ ਤੱਿ 4930 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

10 ਿਰਕਿਊ 'ਚ ਿੋਈ ਕ ੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕਹਯੋਗ ਿਰਨ : ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 
ਿੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SIX FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788222425036118&set=pcb.788222601702
767&type=3&theater 

2 1600 COPS ON CURFEW DUTY TO GET NEW PAIR OF SHOES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788217638369930&set=pcb.788218768369
817&type=3&theater 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251837123088519169?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251842215456002049?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251858617499889669?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1251903555121840129?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788222425036118&set=pcb.788222601702767&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788222425036118&set=pcb.788222601702767&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788217638369930&set=pcb.788218768369817&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788217638369930&set=pcb.788218768369817&type=3&theater


3 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE ARRESTS A PERSON WITH 559 LITRES SANITIZER 
AND 4500 TWO PLY MASKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788168481708179&set=pcb.788169078374
786&type=3&theater 

4 CP Jalandhar Live video 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788137458377948/ 

5 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788130765045284/ 

6 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788127201712307/ 

7 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788126391712388/ 

8 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788124228379271/ 

9 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788120748379619/ 

10 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788118495046511/ 

11 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788116678380026/ 

12 ADMINISTRATIVE OFFICERS TURN SANTA FOR TWO COVID 19 POSITIVE MINOR GIRLS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788088425049518&set=pcb.788090495049
311&type=3&theater 

13 DC ASKS PROCUREMENT AGENCIES TO EXPEDITE PROCESS OF PROCUREMENT AND 
LIFTING OF WHEAT IN MANDIS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788084541716573&set=pcb.788085821716
445&type=3&theater 

14 ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 9000 
KG SUGAR TO NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788082415050119&set=pcb.788082685050
092&type=3&theater 

15 JALANDHAR (RURAL) POLICE MANAGES TO IMPLEMENT PRINCIPLES OF ISOLATION AND 
SELF QUARANTINE THROUGH THEEKRI PEHRAS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788080761716951&set=pcb.788081175050
243&type=3&theater 

16 1000 VOLUNTEERS TO ASSIST JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE IN STRICT 
ENFORCEMENT OF CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788072065051154&set=pcb.788072781717
749&type=3&theater 

17 COMMISSIONERATE POLICE SEIZE 33 LIQUOR BOXES, ARREST TWO IN SEPARATE 
INCIDENTS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788069265051434&set=pcb.788069738384
720&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788168481708179&set=pcb.788169078374786&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788168481708179&set=pcb.788169078374786&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788137458377948/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788130765045284/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788127201712307/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788126391712388/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788124228379271/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788120748379619/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788118495046511/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788116678380026/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788088425049518&set=pcb.788090495049311&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788088425049518&set=pcb.788090495049311&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788084541716573&set=pcb.788085821716445&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788084541716573&set=pcb.788085821716445&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788082415050119&set=pcb.788082685050092&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788082415050119&set=pcb.788082685050092&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788080761716951&set=pcb.788081175050243&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788080761716951&set=pcb.788081175050243&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788072065051154&set=pcb.788072781717749&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788072065051154&set=pcb.788072781717749&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788069265051434&set=pcb.788069738384720&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788069265051434&set=pcb.788069738384720&type=3&theater


18 ADMINISTRATION SUPPLIES 95245 LITRES MILK, 788-KG CHEESE, 8242-KG CURD, 4932 
LITRES LASSI AND 343-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788065511718476&set=pcb.788065858385
108&type=3&theater 

19 COVID-19 SPECIAL FOOT OPERATING HAND WASHING KIOSKS IN GRAIN MARKETS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788059065052454&set=pcb.788061805052
180&type=3&theater 

20 Rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787865945071766&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

21 Awareness Wallpaper 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787821315076229&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

22 Awareness Video 
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/videos/666768433867651/UzpfSTEwMDAx
NTQ1MTAyODg3ODo3ODc4MjEyMDUwNzYyNDA/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251874284345208832 

2 Flag March in Jalandhar  
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251871237514694657 

3 Rate list of vegetables and fruits. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251723957419429889 

4 Awareness Wallpaper 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251695912176549894 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SIX FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 

2 1600 cops on curfew duty to get new pair of shoes  

3 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE ARRESTS A PERSON WITH 559 LITRES SANITIZER 
AND 4500 TWO PLY MASKS  

4 ADMINISTRATIVE OFFICERS TURN SANTA FOR TWO COVID 19 POSITIVE MINOR GIRLS  

5 ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 9000 
KG SUGAR TO NEEDY PEOPLE 

6 DC ASKS PROCUREMENT AGENCIES TO EXPEDITE PROCESS OF PROCUREMENT AND 
LIFTING OF WHEAT IN MANDIS  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788065511718476&set=pcb.788065858385108&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788065511718476&set=pcb.788065858385108&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788059065052454&set=pcb.788061805052180&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788059065052454&set=pcb.788061805052180&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787865945071766&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787865945071766&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787821315076229&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787821315076229&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/videos/666768433867651/UzpfSTEwMDAxNTQ1MTAyODg3ODo3ODc4MjEyMDUwNzYyNDA/
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/videos/666768433867651/UzpfSTEwMDAxNTQ1MTAyODg3ODo3ODc4MjEyMDUwNzYyNDA/
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251874284345208832
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251871237514694657
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251723957419429889
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1251695912176549894


7 1000 VOLUNTEERS TO ASSIST JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE IN STRICT 
ENFORCEMENT OF CURFEW  

8 JALANDHAR (RURAL) POLICE MANAGES TO IMPLEMENT PRINCIPLES OF ISOLATION AND 
SELF QUARANTINE THROUGH THEEKRI PEHRAS   

9 ADMINISTRATION SUPPLIES 95245 LITRES MILK, 788-KG CHEESE, 8242-KG CURD, 4932 
LITRES LASSI AND 343-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS 

10 COVID-19 SPECIAL FOOT OPERATING HAND WASHING KIOSKS IN GRAIN MARKETS 

11 Rate list of vegetables and fruits. 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ-ਡੀ. ਸੀ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

2 ਿੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਵਾ 
* ਕਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਰ ਕਵਚ ਯੋਗ ਅਕਭਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਕਵੰਦਰ ਿੁਮਾਰੀ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 

3 ‘ਮਾਸਿ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ’ 
ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁ੍ਕਲਸ ਿਰਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਤੀ ਿੱਪ੍ੜੇ ਦੇ ਬਣ ੇਮਾਸਿ 

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

4 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzmnEqFTKfJRWC0Anu8pO9rD8CQ7wZs4QnSJEuqCmFYsFZM2ZinlFJlhr0U-tUDkTOUB_laGEACC7S213LnapGfc0qxYLxwIUhThNUoDwfVV8_8mZHdWjlXSR2QvjlWWPtVUXQy7XO2_yK1EcggQW5F0_MN54v4Rs_7CU-1tigyVleTGxhdHvqPulDgaHwZ0_i9BuND01DY6Xb2rpX7uD9F6PWJK6YDCTPnJGpicWBKl4XE1DrAJse97MK5_7In6C5NQFH5rvHP_OaR_pfjzHmGewin1SeVsqyTpzeBWasSHxt_4Eyt0NXqWW6D4UHVX9VkKR1UZT9PtPvxAgkboMZXvbod3uqFXI&__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.ARBzmnEqFTKfJRWC0Anu8pO9rD8CQ7wZs4QnSJEuqCmFYsFZM2ZinlFJlhr0U-tUDkTOUB_laGEACC7S213LnapGfc0qxYLxwIUhThNUoDwfVV8_8mZHdWjlXSR2QvjlWWPtVUXQy7XO2_yK1EcggQW5F0_MN54v4Rs_7CU-1tigyVleTGxhdHvqPulDgaHwZ0_i9BuND01DY6Xb2rpX7uD9F6PWJK6YDCTPnJGpicWBKl4XE1DrAJse97MK5_7In6C5NQFH5rvHP_OaR_pfjzHmGewin1SeVsqyTpzeBWasSHxt_4Eyt0NXqWW6D4UHVX9VkKR1UZT9PtPvxAgkboMZXvbod3uqFXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour


S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ‘ਮਾਸਿ ਪ੍ਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ’ 
ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁ੍ਕਲਸ ਿਰਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਤੀ ਿੱਪ੍ੜੇ ਦੇ ਬਣ ੇਮਾਸਿ 

 

4 ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਿਣਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ-ਡੀ. ਸੀ 
 

5 ਿੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਿ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬਾਵਾ 
* ਕਸਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਘਰ ਕਵਚ ਯੋਗ ਅਕਭਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਡਾ. ਜਸਕਵੰਦਰ ਿੁਮਾਰੀ 
 

6 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ 

ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 
 

7 Curfew/Lockdown exemptions w.e.f. 20/04/2020 in Kapurthala 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 DONATING THROUGH DISTRICT RED CROSS SOCIETY BECOMES MUCH EASIER NOW 
ONLINE “LINK” TO MAKE PAYMENT THROUGH MOBILE PHONE ISSUED 
MAXIMUM PEOPLE SHOULD COME FORWARD & DONATE: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002842643092643/?d=n 

2 HI-TECH JAPANESE MACHINES TO SANITISE LUDHIANA CITY NOW 
UNITED PRESS CLUB STARTS SANITISATION WORK IN PRESENCE OF CABINET MINISTER 
BHARAT BHUSHAN ASHU & MAYOR BALKAR SINGH SANDHU 
PUNJAB GOVT MAKING EFFORTS TO ENSURE PEOPLE STAY SAFE DURING THESE TESTING 
TIMES: BHARAT BHUSHAN ASHU 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002844213092486/?d=n  

3 WITH EFFORTS OF MP DR AMAR SINGH, DEVOTEES STUCK NEAR INDORE SEE RAY OF 
HOPE 
MORE THAN 80 DEVOTEES HAD REQUESTED DR AMAR SINGH FOR HELP 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002845333092374/?d=n 

4 ਦੇਖੋ ਵਕਿੇਂ ਇਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ੍ਿੇ ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ ਚਲਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ। ਸਲ ਟ ਕਰਨਾ ਬਿ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ। 

ਦੱਸਿਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਲੁਵਿਆਿਾ ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨੀਂ ਲੋਕ ਵਹਤ ਵਿਚ ਆਪ੍ 

ਨ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਲਆ ਸੀ ਵਕੳਾਂਵਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ ਿੀ ਕੋਰੋਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਅਵਜਹੇ 

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.ARBzmnEqFTKfJRWC0Anu8pO9rD8CQ7wZs4QnSJEuqCmFYsFZM2ZinlFJlhr0U-tUDkTOUB_laGEACC7S213LnapGfc0qxYLxwIUhThNUoDwfVV8_8mZHdWjlXSR2QvjlWWPtVUXQy7XO2_yK1EcggQW5F0_MN54v4Rs_7CU-1tigyVleTGxhdHvqPulDgaHwZ0_i9BuND01DY6Xb2rpX7uD9F6PWJK6YDCTPnJGpicWBKl4XE1DrAJse97MK5_7In6C5NQFH5rvHP_OaR_pfjzHmGewin1SeVsqyTpzeBWasSHxt_4Eyt0NXqWW6D4UHVX9VkKR1UZT9PtPvxAgkboMZXvbod3uqFXI&__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.ARBzmnEqFTKfJRWC0Anu8pO9rD8CQ7wZs4QnSJEuqCmFYsFZM2ZinlFJlhr0U-tUDkTOUB_laGEACC7S213LnapGfc0qxYLxwIUhThNUoDwfVV8_8mZHdWjlXSR2QvjlWWPtVUXQy7XO2_yK1EcggQW5F0_MN54v4Rs_7CU-1tigyVleTGxhdHvqPulDgaHwZ0_i9BuND01DY6Xb2rpX7uD9F6PWJK6YDCTPnJGpicWBKl4XE1DrAJse97MK5_7In6C5NQFH5rvHP_OaR_pfjzHmGewin1SeVsqyTpzeBWasSHxt_4Eyt0NXqWW6D4UHVX9VkKR1UZT9PtPvxAgkboMZXvbod3uqFXI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002842643092643/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002844213092486/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3002845333092374/?d=n


ਅਫ਼ਸਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੂੰਵਦਆਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਹੁਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਿ ਨ ੂੰ 

ਪ੍ਵਹਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਓ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3001388169904757/?vh=e&d=n 

5 Curfew/Lockdown exemptions w.e.f. 20/04/2020 in Ludhiana 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3000999003277007/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Screening of residents in two hotspots is underway. 6574 people in 1668 houses 
of Amarpura have been screened, and four people have been found symptomatic, 
whose samples have been taken. 7700 people of Chowkimann/Gurre villages 
have been screened and no person was symptomatic. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252130455547187200?s=08  

2 #curfewockdown exemptions w.e.f. 20/04/2020 in Ludhiana 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251807599605006337?s=08 

3 Watch, How a Yeoman Work... 
Despite being under self-quarantine, DC #Ludhiana @239pradeep working from 
home & ensuring all residents #StaySafe. He has been holding regular meetings 
with senior officials through video conferencing & issuing orders. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251866799513104386?s=08  

4 #Ludhiana DM-cum-DC  
@239pradeep 
 has taken back the orders related to relaxations in #curfewlockdown issued on 
April 19, 2020. Some conditional permissions related to this letter were still 
proposed. The directions issued on April 15, 2020, would continue till May 3, 
2020. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252085425151369217?s=08  

5 #Ludhiana DC @239pradeep 
reiterated that as he has gone into #SelfQuarantine, people should also follow suit 
and stay indoors in the public interest. If people come in contact with each other, 
the danger of the spread of #Covid_19 would increase. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252124621748400128?s=08 

6 The continuous efforts being made by @PunjabGovtIndia and District Admn 
#Ludhiana for the safety of residents got a shot in the arm when the UPC handed 
over two hi-tech Japanese machines to @ashu_bhushan. These machines would 
be used for sanitising the Ludhiana city. 
#Covid_19 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252152886450102277?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 DONATING THROUGH DISTRICT RED CROSS SOCIETY BECOMES MUCH EASIER NOW 
ONLINE “LINK” TO MAKE PAYMENT THROUGH MOBILE PHONE ISSUED 
MAXIMUM PEOPLE SHOULD COME FORWARD & DONATE: DEPUTY COMMISSIONER 
(English & Punjabi) 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3001388169904757/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3000999003277007/?d=n
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252130455547187200?s=08
https://twitter.com/hashtag/curfewockdown?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251807599605006337?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/hashtag/StaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1251866799513104386?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252085425151369217?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/hashtag/SelfQuarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SelfQuarantine?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252124621748400128?s=08
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/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/ashu_bhushan
https://twitter.com/ashu_bhushan
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252152886450102277?s=08


2 HI-TECH JAPANESE MACHINES TO SANITISE LUDHIANA CITY NOW 
UNITED PRESS CLUB STARTS SANITISATION WORK IN PRESENCE OF CABINET MINISTER 
BHARAT BHUSHAN ASHU & MAYOR BALKAR SINGH SANDHU 
PUNJAB GOVT MAKING EFFORTS TO ENSURE PEOPLE STAY SAFE DURING THESE TESTING 
TIMES: BHARAT BHUSHAN ASHU (English & Punjabi) 

3 WITH EFFORTS OF MP DR AMAR SINGH, DEVOTEES STUCK NEAR INDORE SEE RAY OF 
HOPE 
MORE THAN 80 DEVOTEES HAD REQUESTED DR AMAR SINGH FOR HELP 
(English & Punjabi) 

4 ਦੇਖੋ ਵਕਿੇਂ ਇਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਆਪ੍ਿੇ ਆਪ੍ ਨ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ੍ਿੇ ਦਫਤਰ ਨ ੂੰ ਚਲਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ। ਸਲ ਟ ਕਰਨਾ ਬਿ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ। 

ਦੱਸਿਯੋਗ ਹੈ ਵਕ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਲੁਵਿਆਿਾ ਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਦਨੀਂ ਲੋਕ ਵਹਤ ਵਿਚ ਆਪ੍ 

ਨ ੂੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਲਆ ਸੀ ਵਕੳਾਂਵਕ ਓਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨ ੂੰ ਿੀ ਕੋਰੋਿਾ ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ। ਅਵਜਹੇ 

ਅਫ਼ਸਰਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੂੰਵਦਆਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਹੁਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਆਪ੍ਿੇ ਘਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਹਿ ਨ ੂੰ 

ਪ੍ਵਹਲ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਵਦਓ 

5 Curfew/Lockdown exemptions w.e.f. 20/04/2020 in Ludhiana 

6 NOVEL CORONAVIRUS (COVID 19): 
DISTRICT ADMINISTRATION TAKES BACK LETTER ISSUED ON APRIL 19 
ALL DIRECTIONS ISSUED REGARDING CURFEW/LOCKDOWN ON APRIL 15, 2020, TO 
REMAIN ENFORCED: DEPUTY COMMISSIONER(English & Punjabi) 

7 The continuous efforts being made by @PunjabGovtIndia and District Admn 
#Ludhiana for the safety of residents got a shot in the arm when the UPC handed 
over two hi-tech Japanese machines to @ashu_bhushan. These machines would 
be used for sanitising the Ludhiana city. 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਮਾਨਸਾ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵਚ ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਿੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਕਜ਼ਲਹਾ ਮÎੈਕਜਸਟਰੇਟ 

-ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਆ ਿੈਸਲਾ 
-ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਿਸੈਲਾ; ਲੋਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 

https://www.facebook.com/pg/MansaDPRO/posts/?ref=page_internal 
 

2 -ਿੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਕਲਸ ਨੇ ਦਾਣਾ-ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਖੇ ਮੈਡੀਿਲ ਚੈਿਅੱਪ੍ 

ਬਣਾਇਆ ਯਿੀਨੀ  
-ਮਾਨਸਾ ਦ ੇਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਕਪੰ੍ਡ ਿੋਟ ਲੱਲੂ ਕਵਖੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦ ੇਪ੍ਕਹਲੇ ਜਨਮ ਕਦਨ ਮੌਿੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਕਲਸ 
ਨੇ ਭੇਜੇ ਿੇਿ ; ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਨਮਕਦਨ ਮੁਬਾਰਿ ਕਿਹਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/658746968237251?__tn__=-R 
 

3 ਆਮ ਕਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲਹੀਆਂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਬੈਂਿ ਬਰਾਂਚਾਂ : ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਿ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਬਕਲਿ ਡੀਕਲੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65871724824022
3/?type=3&theater 

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/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/ashu_bhushan
https://twitter.com/ashu_bhushan
https://www.facebook.com/pg/MansaDPRO/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/658746968237251?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/658717248240223/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/658717248240223/?type=3&theater


 

4 ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਸੁਚੱਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

-ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ 34057 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

-ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ 23899 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ 

-ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਹਕਤਆਤ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65871679824026
8/?type=3&theater 
 

5 ਿਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ. ਵੱਧ ਰੇਟ ਕਲਸਟ 

ਮਾਨਸਾ  
20-04-2020 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65912727819922
0/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਮਾਨਸਾ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵਚ ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਿੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਕਜ਼ਲਹਾ ਮÎੈਕਜਸਟਰੇਟ 

-ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ  ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਆ ਿੈਸਲਾ 
-ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਿਸੈਲਾ; ਲੋਿ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110308476239873?s=20 
 

2 -ਿੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਕਲਸ ਨੇ ਦਾਣਾ-ਮੰਡੀਆਂ ਕਵਖੇ ਮੈਡੀਿਲ ਚੈਿਅੱਪ੍ 

ਬਣਾਇਆ ਯਿੀਨੀ  
-ਮਾਨਸਾ ਦ ੇਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਕਪੰ੍ਡ ਿੋਟ ਲੱਲੂ ਕਵਖੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦ ੇਪ੍ਕਹਲੇ ਜਨਮ ਕਦਨ ਮੌਿੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਕਲਸ 
ਨੇ ਭੇਜੇ ਿੇਿ ; ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ  ਜਨਮਕਦਨ ਮੁਬਾਰਿ ਕਿਹਾ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110350352187402?s=20 
 

3 ਆਮ ਕਦਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲਹੀਆਂ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਬੈਂਿ ਬਰਾਂਚਾਂ : ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

-ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਿ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਬਕਲਿ ਡੀਕਲੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110413409312768?s=20 
 

4 ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਸੁਚੱਜੇ  ੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

-ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ 34057 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

-ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਿੀਤੀ 23899 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ 

-ਿੋਕਵਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਹਕਤਆਤ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110460104499201?s=20 

 
WhatsApp 
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https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/659127278199220/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/659127278199220/?type=3&theater
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110308476239873?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110350352187402?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110413409312768?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252110460104499201?s=20


S.N. TEXT 

1 ਿਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋ. ਵੱਧ ਰੇਟ ਕਲਸਟ 

ਮਾਨਸਾ  
20-04-2020 

2 Wheat procurement report of Mansa District 

3 Media Bulletin 19-04-20 

4 For Electronic media: Bite of SSP Dr. Narinder Bhargav on first birthday of five kids made 
special by Mansa Police by providing cakes 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੋਗਾ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿਰਕਿਊ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗ ੂ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634563646683933&id=10825291718873
86 
 

2 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ ਕਬਆਨ  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969770395160&id=108252917188738
6 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਜਾਨ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  

ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਛੋਟ ਪ੍ਵਹਲਾ 

ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ 

ਵੱਲੋਂ- 

ਸੰਦੀਪ੍ ਹੰਸ, IAS, ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ-ਿਮ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634118253395139&id=10825291718873
86 
 

4 ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆੜਹਤੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤ ੇਪੁ੍ਲਸ ਵਾਕਲਆਂ ਦਾ ਕਸਹਤ ਚੈੱਿ ਅਪ੍ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੱਿ 12038 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਪੱੁ੍ਜੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634104690063162&id=10825291718873
86 
 

5 ਕਿਰਸ਼ਨ ਕਸੰਘ ਵਾਸੀ ਕਪੰ੍ਡ ਰਾਜੇਆਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕਵਆਹ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਪ੍ਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ੍ ਿਪ੍ਤਾਨ 
ਪੁ੍ਕਲਸ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਵਖੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿੀਤਾ. ਉਸ ਨੂੰ  ਿੋਕਵਡ 19 ਿਾਰਨ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ. ਕਿਰਸ਼ਨ 
ਕਸੰਘ ਇਿੱਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਿਲ ਉੱਪ੍ਰ ਜਾ ਿੇ ਕਪੰ੍ਡ ਸਕਹਜਾਦੀ ਤੋ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ  ਕਵਆਹ ਿੇ ਕਲਆਇਆ. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634563646683933&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634563646683933&id=1082529171887386
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZViUohtH3VH6N_XjZHaqyR1LgXssmHbbP6QKUno7vQI2t8gwCTt1M7UJ01JDo2bJGpSaukHLJgOtIOt_e7QP237AEOHwL6ZJoTyhq5pCV05we-m7S_H69dsXLvkttVu2BFkqrt0lG9lqx__w76A59gzwOvBOVyMKPqBA9cJGWQYGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZViUohtH3VH6N_XjZHaqyR1LgXssmHbbP6QKUno7vQI2t8gwCTt1M7UJ01JDo2bJGpSaukHLJgOtIOt_e7QP237AEOHwL6ZJoTyhq5pCV05we-m7S_H69dsXLvkttVu2BFkqrt0lG9lqx__w76A59gzwOvBOVyMKPqBA9cJGWQYGw&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969770395160&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=272969770395160&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634118253395139&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634118253395139&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634104690063162&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634104690063162&id=1082529171887386


ਮੋਗਾ ਪੁ੍ਲਸ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਵਆਹੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਮੇਨ ਚੌਿ ਕਵਖੇ ਿੇਿ ਿੱਟ ਿੇ ਸਨਮਾਨ 
ਿੀਤਾ. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633997833407181&id=10825291718873
86 
 

6 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਮਤੀ 22, 23, 26, 27, 30, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 'ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ  ਖੱੁਲਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਿੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ, ਧਰਮਿੋਟ, ਕਨਹਾਲ ਕਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰ 
ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ ਹੋਮ ਕਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰਟੇ 

--ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ੇਵੀ ਹੁਿਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633881503418814&id=10825291718873
86 
 

7 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ 20,21,24,25,28,29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ  ਖੱੁਲਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਰੀ 
-ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ, ਧਰਮਿੋਟ, ਕਨਹਾਲ ਕਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਿਲਾਂ ਦ ੇਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰ 
ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ ਹੋਮ ਕਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰਟੇ 

-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ੇਵੀ ਹੁਿਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633878966752401&id=10825291718873
86 
 

8 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦ ੇ

ਪੈ੍ਚਰ ਲਗਾਉਣ, ਨਵ ੇਟਾਇਰ ਕਟਊਬ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਏਟਰ ਕਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਿੀਤੇ ਜਾਰੀ 
-ਇਹ ਦੁਿਾਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਿ ਰੋੇ਼ਜਾਨਾ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਖੱੁਲਹੀਆਂ 

--ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਸਲ ਦੀ ਵੇਚ,  ੋਆ  ੋਆਈ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀ ਆਉਣ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

--ਦੁਿਾਨਦਾਰ, ਗਰਾਹਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਰਨ ਨੂੰ  
ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਿੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633877050085926&id=10825291718873
86 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 When askd @moga_pp police for curfew pass to get married, this is what moga 
police gifted to the newly wed. Couple cuts cake with cops at Baghapurana 
https://twitter.com/DproMoga/status/1252039342438014976?s=20 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633997833407181&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633997833407181&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633881503418814&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633881503418814&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633878966752401&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633878966752401&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633877050085926&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1633877050085926&id=1082529171887386
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/DproMoga/status/1252039342438014976?s=20


2 At Baghapurana, Krishan from village Rajeana was given pass to marry and bring 
his bride from village Sehjadi. @moga_pp surprised newly married couple by 
celebrating their day with a cake at Baghapurana Chowk.  
https://twitter.com/DproMoga/status/1251824229013614598?s=20 
 

3 At Badhni Kalan, before entering grain market farmer washed his hands, was 
garlanded and his pass was checked. @PunjabGovtIndia is committed to ensure 
#Covid_19 free procurement. Please comply with rules 
https://twitter.com/DproMoga/status/1251019884470755328?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮੋਗਾ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵੱਚ ਿਰਕਿਊ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗ ੂ

2 || 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਕਣਿ ਅਸਲ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਿਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਕਵਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਿੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰਤ ਕਬਆਨ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਜਾਨ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਗਾ ਵਜ਼ਲਹੇ  

ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਛੋਟ ਪ੍ਵਹਲਾ 

ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ 

ਵੱਲੋਂ- 

ਸੰਦੀਪ੍ ਹੰਸ, IAS, ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ-ਿਮ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ 
 
 

4 ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆੜਹਤੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤ ੇਪੁ੍ਲਸ ਵਾਕਲਆਂ ਦਾ ਕਸਹਤ ਚੈੱਿ ਅਪ੍ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

ਅਪ੍ਰੈਲ 18 ਤੱਿ 12038 ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਪੱੁ੍ਜੀ 

5 ਕਿਰਸ਼ਨ ਕਸੰਘ ਵਾਸੀ ਕਪੰ੍ਡ ਰਾਜੇਆਣਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕਵਆਹ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਪ੍ਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪ੍ ਿਪ੍ਤਾਨ 
ਪੁ੍ਕਲਸ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਕਵਖੇ ਸੰਪ੍ਰਿ ਿੀਤਾ. ਉਸ ਨੂੰ  ਿੋਕਵਡ 19 ਿਾਰਨ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ. ਕਿਰਸ਼ਨ 
ਕਸੰਘ ਇਿੱਲੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਿਲ ਉੱਪ੍ਰ ਜਾ ਿੇ ਕਪੰ੍ਡ ਸਕਹਜਾਦੀ ਤੋ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਤਨੀ ਨੂੰ  ਕਵਆਹ ਿੇ ਕਲਆਇਆ. 
ਮੋਗਾ ਪੁ੍ਲਸ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਵਆਹੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ ਮੇਨ ਚੌਿ ਕਵਖੇ ਿੇਿ ਿੱਟ ਿੇ ਸਨਮਾਨ 
ਿੀਤਾ. 

6 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਮਤੀ 22, 23, 26, 27, 30, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 'ਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ  ਖੱੁਲਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ 
ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਿੀਤੀ ਜਾਰੀ 
--ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ, ਧਰਮਿੋਟ, ਕਨਹਾਲ ਕਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰ 
ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ ਹੋਮ ਕਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰਟੇ 

--ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ੇਵੀ ਹੁਿਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲ 

 

https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/DproMoga/status/1251824229013614598?s=20
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproMoga/status/1251019884470755328?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZViUohtH3VH6N_XjZHaqyR1LgXssmHbbP6QKUno7vQI2t8gwCTt1M7UJ01JDo2bJGpSaukHLJgOtIOt_e7QP237AEOHwL6ZJoTyhq5pCV05we-m7S_H69dsXLvkttVu2BFkqrt0lG9lqx__w76A59gzwOvBOVyMKPqBA9cJGWQYGw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZViUohtH3VH6N_XjZHaqyR1LgXssmHbbP6QKUno7vQI2t8gwCTt1M7UJ01JDo2bJGpSaukHLJgOtIOt_e7QP237AEOHwL6ZJoTyhq5pCV05we-m7S_H69dsXLvkttVu2BFkqrt0lG9lqx__w76A59gzwOvBOVyMKPqBA9cJGWQYGw&__tn__=*NK-R


7 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ 20,21,24,25,28,29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ  ਖੱੁਲਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿੀਤੀ ਜਾਰੀ 
-ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁ੍ਰਾਣਾ, ਧਰਮਿੋਟ, ਕਨਹਾਲ ਕਸੰਘ ਵਾਲਾ, ਿੋਟ ਈਸ ੇਖਾਂ ਅਤੇ ਬੱਧਨੀ ਿਲਾਂ ਦ ੇਮੈਡੀਿਲ ਸਟੋਰ 
ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣਗੇ ਹੋਮ ਕਡਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰਟੇ 

-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਜ਼ਲਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ ੇਵੀ ਹੁਿਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਿੀਤੀ 
ਅਪ੍ੀਲ 

8 ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਿੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦ ੇ

ਪੈ੍ਚਰ ਲਗਾਉਣ, ਨਵ ੇਟਾਇਰ ਕਟਊਬ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਡੀਏਟਰ ਕਰਪੇ੍ਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਿਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 
ਿੀਤੇ ਜਾਰੀ 
-ਇਹ ਦੁਿਾਨਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਦੁਪ੍ਕਹਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਿ ਰੋੇ਼ਜਾਨਾ ਰਕਹਣਗੀਆਂ ਖੱੁਲਹੀਆਂ 

--ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਿਸਲ ਦੀ ਵੇਚ,  ੋਆ  ੋਆਈ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀ ਆਉਣ ਕਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

--ਦੁਿਾਨਦਾਰ, ਗਰਾਹਿ ਿਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਿਰਨ ਨੂੰ  
ਬਣਾਉਣਗੇ ਯਿੀਨੀ 

9 At Badhni Kalan, before entering grain market farmer washed his hands, was 
garlanded and his pass was checked. @PunjabGovtIndia is committed to ensure 
#Covid_19 free procurement. Please comply with rules 

10 At Baghapurana, Krishan from village Rajeana was given pass to marry and bring 
his bride from village Sehjadi. @moga_pp surprised newly married couple by 
celebrating their day with a cake at Baghapurana Chowk. 

11 When askd @moga_pp police for curfew pass to get married, this is what moga 
police gifted to the newly wed. Couple cuts cake with cops at Baghapurana 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 1 ਲੱਖ 37306 ਮੀਟਕਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200507440289768/ 
 

2 ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਪੰ੍ਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਨਰਕਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200506926956486/ 
 

3 ਪ੍ਕਟਆਲਾ ਕਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਿਰਕਿਊ, ਹਾਲੇ ਿੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200506126956566/ 
 

4 Today 19 April Distt. COVID 19 Update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200491833624662/ 
 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200507440289768/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200506926956486/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200506126956566/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200491833624662/


5 *ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਜਾਨ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਵਟਆਲਾ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਛੋਟ 

ਪ੍ਵਹਲਾ ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200469113626934/ 
 

6 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪ੍ੁਰ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਫ਼ਸਲ ਦੀ 

ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200464030294109/ 
 

7 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200448126962366/ 
 

8 ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਜਾਂ 104 
’ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸੰਪ੍ਰਿ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200444653629380/ 
 

9 ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਰੀਕਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਲਈ ਦ ੋਸਿਰੀਕਨੰਗ ਵੈਨਾਂ ਵੀ 
ਰਵਾਨਾਂ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200382353635610/ 
 

10 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘੱਗਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਿੇਚਿ ਮੌਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਤਜਰਬੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200351926971986/ 
 

11 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੌਮੀ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਜੀਿਕਾ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਬਿਾਏ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਰੁੱਪ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਿ  ਕਾਰਨ ਬਿੇ ਹੋਏ ਗੂੰਭੀਰ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੁਿ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 

ਵਤੂੰਨ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200340066973172/ 
 

12 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  #ਿੋਕਵਡ19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਵਹਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਨ ੂੰ ਦੇਖਿ ਅਤ ੇਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200338903639955/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੌਮੀ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਜੀਿਕਾ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਬਿਾਏ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਰੁੱਪ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਿ  ਕਾਰਨ ਬਿੇ ਹੋਏ ਗੂੰਭੀਰ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੁਿ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 

ਵਤੂੰਨ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। #Procurement @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251925989011206145?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200469113626934/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200464030294109/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200448126962366/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200444653629380/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200382353635610/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200351926971986/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200340066973172/
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.ARDDu9bs1nK1rcRPqDsnbGPmlhHtubNQnqUCbs_NNRtCdMoT0d8q9DqnyhTGOUnFs7PmzFSC2WuRkyX0ngM8Baf2djefeFjikvyY4DUkQviOCuofKpEGf9hKndxHEm7gTKox8et_ypLKOw_gthOWkYOG0GzeTxTHx1Bjo1Yt8UEvO3l14sjpDCae6jofw96YcCA8rBQKuWv2Srq4ESouruysHkNkW_p8iSrI0PRMeU_6TB7rE3ia5IZ6t_xfm4P9sn_8XMplF1rNZAW8rSMbNFRVo-k_EUVWun3TM44cslFAyQ2wu-xbeyiGLC31pT8JMFLlwrfwFvXWstHFZpW9dcxj-tSierjfSKzIXw&__tn__=%2ANK-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.ARDDu9bs1nK1rcRPqDsnbGPmlhHtubNQnqUCbs_NNRtCdMoT0d8q9DqnyhTGOUnFs7PmzFSC2WuRkyX0ngM8Baf2djefeFjikvyY4DUkQviOCuofKpEGf9hKndxHEm7gTKox8et_ypLKOw_gthOWkYOG0GzeTxTHx1Bjo1Yt8UEvO3l14sjpDCae6jofw96YcCA8rBQKuWv2Srq4ESouruysHkNkW_p8iSrI0PRMeU_6TB7rE3ia5IZ6t_xfm4P9sn_8XMplF1rNZAW8rSMbNFRVo-k_EUVWun3TM44cslFAyQ2wu-xbeyiGLC31pT8JMFLlwrfwFvXWstHFZpW9dcxj-tSierjfSKzIXw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1200338903639955/
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251925989011206145?s=19


2 #Procurement 

ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘੱਗਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਿੇਚਿ ਮੌਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਤਜਰਬੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251925624220004354?s=19 
 

3 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪ੍ੁਰ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਫ਼ਸਲ ਦੀ 

ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। #Procurement 

 @KUMARAMIT_IAS 
 @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251925265154007041?s=19 
 

4 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  #ਿੋਕਵਡ19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਵਹਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਨ ੂੰ ਦੇਖਿ ਅਤ ੇਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1251924916359909377?s=19 
 

5 ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਪੰ੍ਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਨਰਕਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ 

-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਸਨ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸਿ ਘੋਲ ਦਾ ਕਛੜਿਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੁ੍ਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀਤੇ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251914152362209280?s=19 
 

6 ਕਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 1 ਲੱਖ 37306 ਮੀਟਕਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ 

-1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 206 ਮੀਟਕਰਿ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-@KUMARAMIT_IAS  

#Procurement @PunjabGovtIndia @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251912792505905153?s=19 
 

7 #COVID19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਰੀਕਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ 
ਲਈ ਦੋ ਸਿਰੀਕਨੰਗ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾਂ 
-3 ਐਸ.ਐਮ.ਓਜ, 36 ਸੁਪ੍ਰਵਾਇਜਰ ਡਾਿਟਰਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 237 ਟੀਮਾਂ ਿਾਰਜਸੀਲ-ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਤੇ ਕਸਹਤ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਉਪ੍ਰਾਲਾ @KUMARAMIT_IAS 

#punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1251740233395298306?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਿ 1 ਲੱਖ 37306 ਮੀਟਕਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਆਮਦ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

2 ਿਰਕਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਪੰ੍ਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਨਰਕਵਘਨ ਜਾਰੀ-ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਪ੍ਕਟਆਲਾ ਕਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਿਰਕਿਊ, ਹਾਲੇ ਿੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ-ਕਜ਼ਲਹਾ ਮੈਕਜਸਟਰੇਟ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 Today 19 April Distt. COVID 19 Update information given by CS Dr Harish Malhotra   

(ਵੀਡੀਓ) 
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5 *ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤ ੇਜਾਨ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਵਟਆਲਾ 

ਵਜ਼ਲਹੇ  ਅੂੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜ੍ੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।ਜਰ ਰੀ ਿਸਤਾਾਂ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਛੋਟ 

ਪ੍ਵਹਲਾ ਿਾਾਂਗ ਹੀ ਹੋਿੇਗੀ     (ਮੈਸੇਜ) 

6 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪ੍ੁਰ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ  ਫ਼ਸਲ ਦੀ 

ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੂੰਿੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੂੰਿਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  (ਵੀਡੀਓ) 

7 ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? (ਿੋਟੋ) 

8 ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-4104 ਜਾਂ 104 
’ਤੇ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਸੰਪ੍ਰਿ (ਿੋਟੋ) 

9 ਿੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਿਰੀਕਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਿਤਾ ਲਈ ਦ ੋਸਿਰੀਕਨੰਗ ਵੈਨਾਂ ਵੀ 
ਰਵਾਨਾਂ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

10 ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲੇ ਦੀ ਪ੍ਾਤੜ੍ਾਾਂ ਸਬ-ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਘੱਗਾ ਅਨਾਜ ਮੂੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵਕਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਿੇਚਿ ਮੌਕੇ ਆਪ੍ਿੇ ਤਜਰਬੇ 

ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।  (ਵੀਡੀਓ) 

11 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ੇਂਡ  ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪ੍ੂੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ  ਕੌਮੀ ਪ੍ੇਂਡ  ਅਜੀਿਕਾ ਵਮਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਬਿਾਏ ਸਿੈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਰੁੱਪ੍ਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਿ  ਕਾਰਨ ਬਿੇ ਹੋਏ ਗੂੰਭੀਰ ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਹੁਿ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 

ਵਤੂੰਨ ਲੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  (ਿੋਟੋ) 

12 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਭਰਪੂ੍ਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ 
ਿੈਪ੍ਟਨ ਅਮਕਰੰਦਰ ਕਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  #ਿੋਕਵਡ19 ਦੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜ੍ੀ ਵਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਵਹਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਨ ੂੰ ਦੇਖਿ ਅਤ ੇਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਕਸਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

(ਵੀਡੀਓ) 

 
Youtube  
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 19.04.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/3uQbdlRj7zs 
 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518
633165432276 

2 ਹੁਣ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਚੱਲ ਸਿਣਗੀਆਂ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518
676528761273 

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.ARDDu9bs1nK1rcRPqDsnbGPmlhHtubNQnqUCbs_NNRtCdMoT0d8q9DqnyhTGOUnFs7PmzFSC2WuRkyX0ngM8Baf2djefeFjikvyY4DUkQviOCuofKpEGf9hKndxHEm7gTKox8et_ypLKOw_gthOWkYOG0GzeTxTHx1Bjo1Yt8UEvO3l14sjpDCae6jofw96YcCA8rBQKuWv2Srq4ESouruysHkNkW_p8iSrI0PRMeU_6TB7rE3ia5IZ6t_xfm4P9sn_8XMplF1rNZAW8rSMbNFRVo-k_EUVWun3TM44cslFAyQ2wu-xbeyiGLC31pT8JMFLlwrfwFvXWstHFZpW9dcxj-tSierjfSKzIXw&__tn__=%2ANK-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.ARDDu9bs1nK1rcRPqDsnbGPmlhHtubNQnqUCbs_NNRtCdMoT0d8q9DqnyhTGOUnFs7PmzFSC2WuRkyX0ngM8Baf2djefeFjikvyY4DUkQviOCuofKpEGf9hKndxHEm7gTKox8et_ypLKOw_gthOWkYOG0GzeTxTHx1Bjo1Yt8UEvO3l14sjpDCae6jofw96YcCA8rBQKuWv2Srq4ESouruysHkNkW_p8iSrI0PRMeU_6TB7rE3ia5IZ6t_xfm4P9sn_8XMplF1rNZAW8rSMbNFRVo-k_EUVWun3TM44cslFAyQ2wu-xbeyiGLC31pT8JMFLlwrfwFvXWstHFZpW9dcxj-tSierjfSKzIXw&__tn__=%2ANK-R
https://youtu.be/3uQbdlRj7zs
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518633165432276
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518633165432276
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518676528761273
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518676528761273


3 ਿੱੁਲ 267 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਕਵੱਚੋਂ 24 ਪ੍ਾਜੀਕਟਵ, 241 ਨੈਗੇਕਟਵ ਅਤੇ 2 ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਂਣਾ ਬਾਿੀ ---- 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518
721222090137 

4 ਡੋਰ ਟ ੂਡੋਰ ਿਕਰਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਕਦ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ੍ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518
745992087660 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

2 ਹੁਣ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਚੱਲ ਸਿਣਗੀਆਂ 

3 ਿੱੁਲ 267 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਕਵੱਚੋਂ 24 ਪ੍ਾਜੀਕਟਵ, 241 ਨੈਗੇਕਟਵ ਅਤੇ 2 ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਂਣਾ ਬਾਿੀ ---- 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

4 ਡੋਰ ਟ ੂਡੋਰ ਿਕਰਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਕਦ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ੍ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਾਿਟਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿੋਕਵਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ-ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

2 ਹੁਣ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਚੱਲ ਸਿਣਗੀਆਂ 

3 ਿੱੁਲ 267 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਕਵੱਚੋਂ 24 ਪ੍ਾਜੀਕਟਵ, 241 ਨੈਗੇਕਟਵ ਅਤੇ 2 ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਂਣਾ ਬਾਿੀ ---- 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

4 ਡੋਰ ਟ ੂਡੋਰ ਿਕਰਆਨਾ, ਦਵਾਈ ਆਕਦ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟਸਐਪ੍ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਸਰੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਿਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਿਰਾਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਨੂੰ  
ਸੌਕਪ੍ਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੱਿ ਜ਼ਸਲੀਨ ਿੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੌਕਪ੍ਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਿ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837543086741109&id=289205534908203 

2 ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਕਬਿ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵਚ ਿੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਲੈਿਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837544163407668&id=289205534908203 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518721222090137
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518721222090137
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518745992087660
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/518745992087660
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837543086741109&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837544163407668&id=289205534908203


3  

4  

5  

6  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਿਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਿਰਾਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਨੂੰ  
ਸੌਕਪ੍ਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੱਿ ਜ਼ਸਲੀਨ ਿੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੌਕਪ੍ਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਿ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252082011205820416?s=19 

2 ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਕਬਿ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵਚ ਿੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਲੈਿਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252082570625347585?s=19 

3  

4  

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਿਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਲਈ ਰੈੱਡ ਿਰਾਸ ਰੂਪ੍ਨਗਰ ਨੂੰ  
ਸੌਕਪ੍ਆ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਚੈੱਿ ਜ਼ਸਲੀਨ ਿੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੌਕਪ੍ਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੈੱਿ 

2 ਸਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਕਬਿ ਕਜ਼ਲਹੇ ਕਵਚ ਿੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਰਲੈਿਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - 
ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਗਰੂਰ: ਐਸ.ਟੀ.ਐਿ ਵੱਲੋਂ 800 ਗਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਤੇ ਦ ੋਕਵਅਿਤੀ ਕਗਰਫ਼ਤਾਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637004496545141/?d=n 

2 ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ੇ

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252082011205820416?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252082570625347585?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637004496545141/?d=n


https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637071319871792/?d=n 

3 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਿਣਿ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਕਖਆ ਮੀਕਟੰਗ 

* ਮੰਡੀਆਂ ਕਵੱਚੋ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਕਟਰਿ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ 

* ਖਰੀਦੀ ਿਣਿ ਦੀ ਚੁਿਾਈ ਕਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਲਆਉਣ ਦੇ ਆਦਸੇ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637072229871701/?d=n 

4  #ਿੋਕਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਿਕ ਅਸਲ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਿ ਨ ੂੰ ਰੋਕਿ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ 

ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/272969763728494/?vh=e&d=n 

5 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਰਪ੍ਰੋਟਾਾਂ ਅੱਜ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੀ ਹੁਿ 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਿੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਅਵਹਵਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰ ੇਵਸੂੰਗ ਿਾਲੇ ਜਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੂੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637250313187226/?d=n 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/626491308082942/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ  

ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ https://eproc.punjab.gov.in ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1251836164639727616?s=12 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। 

https://twitter.com/dc_sangrur/status/1252047999280148480?s=12 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਿੋਕਵਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਿ  

ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ https://eproc.punjab.gov.in ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਕੀਤੀ 

ਜਾਿੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚ। 

2 ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਾਂ ਬਾਕੀ ਰਵਹੂੰਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਰਪ੍ਰੋਟਾਾਂ ਅੱਜ ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤ ੇਲਏ ਗਏ ਸੈਂਪ੍ਲਾਾਂ ਦੀ ਹੁਿ 

ਕੋਈ ਿੀ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਆਉਿੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਅਵਹਵਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੂੰਟੈਕਟ ਟਰ ੇਵਸੂੰਗ ਿਾਲੇ ਜਾਾਂ ਕੋਰੋਨਾ 

ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪ੍ਵਲੂੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗੇ। 

3  

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637071319871792/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637072229871701/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvm5xLHMYq2kfrpaPg3gl-15HMAky0ORnkSk2LUO-xQUry-0jJXEU-uogaufKy_aJwZlGxj-10dR-DzIoCutqP1TGLjmzFx0SkEjEcF0UXxqVakKbxTjr6oPEAvKXkIGKOVeY31bKG0Rqd9vvSmIUhjhlw3J3HlH8naWZpDPS4FNYy9W2H2dc77lpyO4CbMju2uhfkhEzMEEJZDCwnRq6X3SRGh36DrmUT5x_RGul6BvZzvMCL_Je5zUOAmvqpg6Grethg4nlnPGuR3YAQIYfViSa4V6K2OKrJgEVrvJMDY_xlg28iOYxEkk9OK_UKDH88mK3njEBatZXOev2WkITYXSBX8jIINHXyhw&__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.ARBvm5xLHMYq2kfrpaPg3gl-15HMAky0ORnkSk2LUO-xQUry-0jJXEU-uogaufKy_aJwZlGxj-10dR-DzIoCutqP1TGLjmzFx0SkEjEcF0UXxqVakKbxTjr6oPEAvKXkIGKOVeY31bKG0Rqd9vvSmIUhjhlw3J3HlH8naWZpDPS4FNYy9W2H2dc77lpyO4CbMju2uhfkhEzMEEJZDCwnRq6X3SRGh36DrmUT5x_RGul6BvZzvMCL_Je5zUOAmvqpg6Grethg4nlnPGuR3YAQIYfViSa4V6K2OKrJgEVrvJMDY_xlg28iOYxEkk9OK_UKDH88mK3njEBatZXOev2WkITYXSBX8jIINHXyhw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/272969763728494/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637250313187226/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/626491308082942/?d=n
https://t.co/etrLHTL18F?amp=1
https://t.co/etrLHTL18F?amp=1
https://twitter.com/dprosangrur/status/1251836164639727616?s=12
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1252047999280148480?s=12
https://t.co/etrLHTL18F?amp=1
https://t.co/etrLHTL18F?amp=1


S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524584291592119&id=128209614562924
, • No additional activities to be opened in SAS Nagar from April 20 - District Magistrate 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524667051583843&id=128209614562924
, Four new cases emerge in district 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524699228247292&id=128209614562924
, Rs. 90 Cr. RELEASED TO REGISTERED CONSTRUCTION WORKERS THROUGH DBT: BALBIR 
SINGH SIDHU 
 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524711128246102&id=128209614562924
, 23676 tonnes of wheat procured in district till 5th day 
 

5 Field Activity in Kharar and Derabassi 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251787892411662336?s=19, • No additional 
activities to be opened in SAS Nagar from April 20 - District Magistrate 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251844812472385536?s=19, Four new cases 
emerge in district 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251865057039757312?s=19, Rs. 90 Cr. 
RELEASED TO REGISTERED CONSTRUCTION WORKERS THROUGH DBT: BALBIR SINGH 
SIDHU 
 
 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251870800992296960?s=19, 23676 tonnes of 
wheat procured in district till 5th day 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Statement video of State Control Room regarding corona virus status update on 28th Day  

2 Final Curfew Orders issued by DM, S.A.S. Nagar 

3 Magistrate Powers Orders issued by DM, S.A.S. Nagar 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524584291592119&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524584291592119&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524667051583843&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524667051583843&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524699228247292&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524699228247292&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524711128246102&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=524711128246102&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251787892411662336?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251844812472385536?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251865057039757312?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1251870800992296960?s=19


 

S.N. Post with link 

1 Seventeenth COVID Patient Cured and Discharged In SBS Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233486190155297/ 
 

2 Crisis Call for Demand Of Ration Was Found Fake after Verification 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233485303488719/ 
 

3 SBS Nagar Mandis Record 11425 MT Arrival of Wheat by Sunday Evening 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233484503488799/ 
 

4 Banking, ATM, Medical Stores's New Timings 6 to 9 in the morning from 21st April 
Books ans Stationary Supply Allowed From 8 am to 5 pm 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233484163488833/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Seventeenth COVID Patient Cured and Discharged In SBS Nagar 

2 Crisis Call for Demand Of Ration Was Found Fake after Verification 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915031446462464?s=19 
 
 
 

3 SBS Nagar Mandis Record 11425 MT Arrival of Wheat by Sunday Evening 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915186904141829?s=19 
 
 

4 Banking, ATM, Medical Stores's New Timings 6 to 9 in the morning from 21st April 
Books ans Stationary Supply Allowed From 8 am to 5 pm 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915307150696449?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Seventeenth COVID Patient Cured and Discharged In SBS Nagar 

2 Crisis Call for Demand Of Ration Was Found Fake after Verification 

3 SBS Nagar Mandis Record 11425 MT Arrival of Wheat by Sunday Evening 

4 Banking, ATM, Medical Stores's New Timings 6 to 9 in the morning from 21st April 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233486190155297/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233485303488719/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233484503488799/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1233484163488833/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915031446462464?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915186904141829?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1251915307150696449?s=19


Books ans Stationary Supply Allowed From 8 am to 5 pm 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਕਹਬ  ਕਵੱਚ 1379 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2491568527821766/ 

2 ਕਜਸ ਕਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਿਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਲਫ਼ਕਟੰਗ-ਿੂਡ ਇਸਪੈ੍ਿਟਰ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2491579107820708/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਕਹਬ  ਕਵੱਚ 1379 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 
https://twitter.com/DproSri/status/1251851717668413441?s=19 

2 ਕਜਸ ਕਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਿਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਲਫ਼ਕਟੰਗ-ਿੂਡ ਇਸਪੈ੍ਿਟਰ 

https://twitter.com/DproSri/status/1251851940805455873?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਅਨੰਦਪੁ੍ਰ ਸਾਕਹਬ  ਕਵੱਚ 1379 ਮੀਟਰਿ ਟਨ ਿਣਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. 

2 ਕਜਸ ਕਦਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਿਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਦਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਲਫ਼ਕਟੰਗ-ਿੂਡ ਇਸਪੈ੍ਿਟਰ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਾਰੇ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈ੍ਕਡੰਗ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਕਟਵ-- ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

-ਕਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਿੀ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322585837935569?d=n&sfns=m
o  

2 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2491568527821766/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2491579107820708/
https://twitter.com/DproSri/status/1251851717668413441?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1251851940805455873?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322585837935569?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322585837935569?d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322588824601937?d=n&sfns=m
o  

3 #DidYouKnow 
 
Are only the elderly at risk of Covid 19?  
 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 
those with pre-existing medical conditions are at greater risk.  
 
#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322590211268465?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251836599370825728?s=21  

2 #DidYouKnow 
 
Are only the elderly at risk of Covid 19?  
 
No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 
those with pre-existing medical conditions are at greater risk.  
 
#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251837338776334337?s=21  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਾਰੇ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈ੍ਕਡੰਗ ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਕਟਵ-- ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ 

-ਕਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ੱਿੀ ਿਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਸੈਂਪ੍ਲ 

 

2 Can someone recover from a coronavirus? Yes, you can be cured of the coronavirus. If 
you are showing symptoms, seek medical advice early and help treat your symptoms 
through Punjab helpline number 1800-180-4104 or 104. 

3 #DidYouKnow 
 
Are only the elderly at risk of Covid 19?  
 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322588824601937?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322588824601937?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322590211268465?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1322590211268465?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251836599370825728?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1251837338776334337?s=21


No! People of all ages can be infected with the virus and spread it. Elderly people and 
those with pre-existing medical conditions are at greater risk.  
 
#StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਟਰਾਅ ਰੀਪ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਆਵਜਾਈ ਲਈ ਛੋਟ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104933
552872072/?type=3&theater 

2 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਮਡੈੀਿਲ ਚੈਿਅੱਪ੍ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104918
102873617/?type=3&theater 

3 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਪੰ੍ਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਕਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਕਡਆ ਸੁੱ ਿਾ ਰਾਸ਼ਨ  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104897119542382&id=2302387
776459991 

4 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਿਕਤਆਬਾਦ ਅਤ ੇਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਕਹਬ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104894226209338&id=2302387
776459991 

5 ਿੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ 
ਹੈੱਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104, 108, 112 ਅਤੇ 1905 ਤੋਂ ਕਸਹਤ ਸਲਾਹ, ਿਾਨੂੰ ਨ ਕਵਵਸਥਾ, ਪੁ੍ਕਲਸ ਨਾਲ 
ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ/ਸਪ੍ਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਣਿਾਰੀ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104892089542885&id=2302387
776459991 

6 Medical check up of combine drivers and helpers at chc chabal 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106821
586016602/?type=3&theater 

7 Drinking water arrangements in mandi 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3106818749350219/?app=fbl 

8 Checking of Combine at Bhaowal (Patti) TT 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106819
972683430/?type=3&theater 

9 Drinking water arrangements in mandi(Video) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/923158301472705/?t=10 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104933552872072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104933552872072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104918102873617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3104918102873617/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104897119542382&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104897119542382&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104894226209338&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104894226209338&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104892089542885&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3104892089542885&id=2302387776459991
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106821586016602/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106821586016602/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3106818749350219/?app=fbl
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106819972683430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3106819972683430/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/923158301472705/?t=10


1 ਸਟਰਾਅ ਰੀਪ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਆਵਜਾਈ ਲਈ ਛੋਟ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251847862851219458 

2 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਮਡੈੀਿਲ ਚੈਿਅੱਪ੍ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251845544902717440 

3 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸਨਰ ਨੇ ਕਪੰ੍ਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਕਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਕਡਆ ਸੁੱ ਿਾ ਰਾਸਨ 

ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕਮਲ ਕਰਹਾ ਸਕਹਯੋਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251842910766526465 

4 ਿੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251842658584064000 

5 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ(video) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251749911588032512 

6 Drinking water arrangements in mandi(Video) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252126325399334912 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਟਰਾਅ ਰੀਪ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਆਵਜਾਈ ਲਈ ਛੋਟਸਟਰਾਅ ਰੀਪ੍ਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੇਰੇ 7 
ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਿ ਆਵਜਾਈ ਲਈ ਛੋਟ 

2 ਿੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਕਪ੍ਤ ਿੀਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ(video) 

 

3 ਿੋਕਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਕਜੱਠਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਿਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ 

4 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸਨਰ ਨੇ ਕਪੰ੍ਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਕਵਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਿਾਂ ਨੂੰ  ਵੰਕਡਆ ਸੁੱ ਿਾ ਰਾਸਨ 

ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ  ਹਰ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕਮਲ ਕਰਹਾ ਸਕਹਯੋਗ 

5 ਕਡਪ੍ਟੀ ਿਕਮਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਿੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਮਡੈੀਿਲ ਚੈਿਅੱਪ੍ ਿਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਿਮ ਜਾਰੀ 

6 Drinking water arrangements in mandi 

7 Checking of Combine at Bhaowal (Patti) TT 

 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251847862851219458
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251845544902717440
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251842910766526465
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251842658584064000
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1251749911588032512
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252126325399334912
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