
 

Date: 21-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 7355 

2 Total No. of samples sent 7355 

3 Total No. of patients tested positive till date 
 

251 

4 Total No. of patients tested negative 6769 

5 Results Awaited 335 

6 No. of patients cured 49 

7 Active cases 186 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator support 01 

10 Total Deaths reported 16 



        Patients reported positive on 21.4.2020- 6 
 

District Number of cases Remarks 

SAS Nagar 1 Contact of Positive 

Patiala 5 Contacts of Positive 

 
On 21-04-2020 

• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU-Nil 

• Number of new patients put on ventilator support-Nil 

• Number of new patients cured- 11 (1 from Kapurthala, 2 from Jalandhar, 1 from Ludhiana, 6 from SAS 
Nagar & 1 from FG Sahib) 

• Number of new deaths reported- Nil 
 

2. Confirmed Cases:- 
 
 

S. No. District Confirmed Cases Cured Deaths 

1. SAS Nagar 62 14 2 

2. Jalandhar 48 6 2 

3. Patiala 31 1 0 

4. Pathankot 24 0 1 

5. SBS Nagar 19 17 1 

6. Ludhiana 16 2 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 1 0 

16. Kapurthala 2 1 0 

17. Gurdaspur 1 0 1 

18. Muktsar 1 0 0 

19 Ferozepur 1 0 0 

 Total 251 49 16 

 

 



 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. PUNJAB CM WRITES TO SHAH FOR INTERIM COMPENSATION OF RS 3000 CR FOR APRIL 

ON ACCOUNT OF COVID NATIONAL DISASTER. Also seeks immediate release of 4 months’ 

pending GST arrears of Rs 4400 crore in view of state’s alarming resource gap 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-writes-shah-interim-compensation-rs-3000-cr-
april-account-covid-national-disaster  
 

2. INDUSTRY UNITS ELEGIBLE UNDER NEW RELAXATIONS CAN APPLY ONLINE AND START 

OPERATIONS: SUNDER SHAM ARORA    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/industry-units-elegible-under-new-relaxations-can-apply-online-

and-start-operations-sunder   

 

3. STATE CONTROL ROOM AT MANDI BOARD RESOLVES 2046 TELEPHONIC 

COMPLAINTS OUT OF TOTAL RECEIVED 2257 SO FAR. 14 

QUERIES/COMPLAINTS RECEIVED ON EMAIL ALSO ADDRESSED PROMPTLY-

VISWAJEET KHANNA  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/state-control-room-mandi-board-resolves-2046-telephonic-
complaints-out-total-received-2257 
 

4. Jalandhar: Good News- Jaskirat Kaur daughter of late Bhai Nirmal Singh ji Khalsa, resident of 

Lohian Khas, discharged today from Civil Hospital Jalandhar, after complete recovery from 

COVID. Photographed with the attending doctor Dr Kashmiri Lal 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157805191582779&id=713682778 
 

5. In order to ensure hassle-free procurement of wheat amid #COVID19 restrictions, the Punjab 

Mandi Board has converted 409 additional rice shellers as Sub Mandi Yards across the state 

during Rabi Marketing Season 2020-21. Efficient and foolproof arrangements of procurement 

amid #Covid19 has led to the arrival of 8.95 LMT of wheat till date, of which 7.54 LMT procured 

by the different government agencies. This was disclosed by the Additional Chief Secretary 

Development Viswajeet Khanna. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544997789129662&id=141231759 9064359 

6. Chief Minister Captain Amarinder Singh has entrusted the task of sanitization of the jail premises 

to the Local Bodies Department, thereafter the department initiated the task of the sanitization of 

the jail premises in the first week of March and till now two round of sanitization have been 

completed in all the jails. This was disclosed by Local Bodies Minister, Brahm Mohindra. He 

also stated that all the ULBs across the state have been given strict instructions to sanitize all the 

mandis adhering to the prescribed protocol so that the transmission of deadly #COVID19 can be 

checked. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545001009129340&id=141231759 9064359 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-cm-writes-shah-interim-compensation-rs-3000-cr-april-account-covid-national-disaster
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http://diprpunjab.gov.in/?q=content/industry-units-elegible-under-new-relaxations-can-apply-online-and-start-operations-sunder
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http://diprpunjab.gov.in/?q=content/state-control-room-mandi-board-resolves-2046-telephonic-complaints-out-total-received-2257
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7. The Government agencies and private Traders have procured 3,49,375 metric tonnes of wheat in 

Punjab on sixth day of procurement. The Government agencies procured 3,49,095 MT of wheat 

280 MT has been procured by the private traders. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545056659123775&id=141231759 9064359 

8. In a unique initiative to make people aware of detailed information related to #COVID19, the 

Information and Public Relations Department Punjab has launched whatsapp bot. Save helpline 

no 73801-73801 and send a message ‘Hi’ for help. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545105625785545&id=141231759 9064359 

9. The Punjab Police personnel fighting on the frontline of the COVID battle will now have a 

`Home Away from Home’ type of facility in the districts where they are working, equipped with 

all essential amenities, for home quarantining, in case of possible/suspected infection. All police 

personnel deployed on high exposure duties will also be provided full body protective wear, such 

as PPEs, N95 and triple layer masks and gloves, to ensure their full protection from any risk of 

infection. 

https://www.instagram.com/p/B_O_XHFJ5bC 

 

10. In a tribute to late #PadmaShri & former Hazoori Ragi of #SriDarbarSahib Bhai Nirmal Singh 

Khalsa, who had passed away due to #coronavirus on April 2 at Amritsar, Chief Minister 

@capt_amarinder Singh announced his govt’s decision to name upcoming ITI at Lohian 

(Shahkot) after him. 

https://twitter.com/CMOPb/status/1252216642228178945?s=19 

 

11. VAN MITTRAS TO LOOK AFTER 73 LAKH SAPLINGS PLANTED ACROSS STATE ON 

THE OCCASION OF 550TH PARKASH PRUB OF SRI GURU NANAK DEV JI: TRIPT 

BAJWA 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/van-mittras-look-after-73-lakh-saplings-planted-across-
state-occasion-550th%C2%A0parkash-prub-sri   

 
   

12. ENCOURAGE WFH, NO HANDSHAKES, SET UP SANITIZING STATIONS, INSTALL 

THERMAL SCANNERS  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/encourage-wfh-no-handshakes-set-sanitizing-stations-

install-thermal-scanners 

 

13. Pathankot: All the 16 patients are fine-- they have ALL been tested as NEGATIVE in the first 

round. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157805128242779&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
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http://covidhelp.punjab.gov.in/viewuploadedimages.aspx
http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx


 

 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 20/04/2020 to 2:00 PM 21/04/2020)  
 

FACEBOOK 

S.N. Post with link  

1 ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਫਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਫਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮ ਿੱਦੇ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਨਾ 

ਫਸਰਫ਼ ਹਸਾਉਣ ਲੇਫਕਨ ਸਮਝਾਉਣ। ਅਦਾਕਾਰ/ਕਮੇਡੀਅਨ ਸ ਮੇਰ ਐਸ ਪਸਰੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਰ ਪ 

'ਚ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਫਵਿੱਚ ਘਰੇ ਰਫਹਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਿੱੱਤਤਾ ਨ ੰ ਸਮਝਾਉੰਦੇ ਹੋਏ। 

#PummiAunty is back again with her dose of entertainment and a valuable one on the 
issue of #CurfewInPunjab. Actor/Comedian Ssumier S Pasricha dons the cap of people's 
favorite #PammiAunty to teach the importance of #StayHome in this need of hour. 
#CoronavirusOutbreak 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/2489938754652318/  

2 ਫਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਰ ਦੀ ਸ ਫਵਧਾ ਨ ੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਟਸਐਪ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ 

ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। ਫਿਲਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਹ ਲਤ ਦਾ ਲਾਭ 70091-83954 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਪਲੇਟਿਾਰਮ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਣਾਲੀ ਿਰੀਏ ਫਿਲੇ ਦੇ ਨਾਗਫਰਕ ਿਰ ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਿਮਰਾ ਦੀਆਂ 

ਿਰ ਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

A WhatsApp system has been launched to facilitate online ordering in Pathankot 

district. District residents can avail this facility using the WhatsApp platform at 

70091-83954. Through this system, citizens of the district can place orders for 

essential commodities for their day-to-day living needs. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544955595800548&id=14123175990643
59  

3 || 20 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਫਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 

|| April 20, 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=864747130691579&id=141231759906435
9  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864749207358038&id=631211620669497  
 

4 #ਕੋਫਵਡ19 ਦੀਆਂ ਬੰਫਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਨਰਫਵਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬਰੋਡ 

ਨੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਿਨ-2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸ ਬਾ ਭਰ ਫਵਿੱਚ 409 ਹੋਰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨ ੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਫਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਹ ਣ ਤਿੱਕ 8.95 ਲਿੱਖ 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਫਵਿੱਚ ਪਹ ੰਚੀ ਹੈ ਫਜਸ ਫਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  7.54 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 

ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ਿੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮ ਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਫਵਕਾਸ ਫਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ  ਫਦਿੱਤੀ ਗਈ | 

In order to ensure hassle-free procurement of wheat amid #COVID19 restrictions, 

the Punjab Mandi Board has converted 409 additional rice shellers as Sub Mandi 

Yards across the state during Rabi Marketing Season 2020-21. Efficient and 

https://www.facebook.com/hashtag/pummiaunty?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pummiaunty?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curfewinpunjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/curfewinpunjab?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pammiaunty?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pammiaunty?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirusoutbreak?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirusoutbreak?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBTZS0I6F6EEYKzWOzfepSfKnvi5NxY9OKWD1nJgQKGu9jJN-U94KUAATiqXrt_0IVER8qhNV7YA06IsIvDZhlGsBEw_gyXX8Z34koGr_4QU_UeXAohefiXs9IKEqiiKQBq21HolEMoFXu9VKVvYe-6TUH1-wz77StU4Tqm_MK75g-RuiaNljgLfv-b1byDl53HpIky-47p4fveh-MH0xjy-0HZbfBjzoAVqXeHE9wL1LVP1C49QcvdmJfeSmWrMsnQD45Lui0bffqrq9xkjJHoIMPcr94zb11KpXyUca9-WYAdRajsn5GXAVdMId5UOKVbNlKiWgfFQsRkyvjtZ7ScH9ipMMrQ5uDWk_dZ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/2489938754652318/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544955595800548&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544955595800548&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864747130691579&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864747130691579&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864749207358038&id=631211620669497


foolproof arrangements of procurement amid #Covid19 has led to the arrival of 

8.95 LMT of wheat till date, of which 7.54 LMT procured by the different 

government agencies. This was disclosed by the Additional Chief Secretary 

Development Viswajeet Khanna. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2544997789129662&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967614883695834&id=631211620669497  

5 ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਫਰੰਦਰ ਫਸੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਨ ੰ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਵਭਾਗ ਨ ੰ ਸੌਂਫਪਆ ਸੀ 

ਫਜਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਫਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਨੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਹ ਣ ਤਿੱਕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਫਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜਸ਼ੇਨ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਮ ਕੰਮਲ ਹੋ ਚ ਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦਿੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਬਰਹਮ ਮਫਹੰਦਰਾ ਨੇ ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਦਿੱਫਸਆ ਫਕ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯ .ਐੱਲ.ਬੀਿ ਨ ੰ ਸਖ਼ਤ ਫਨਰਦੇਸ਼ 

ਫਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫਕ ਉਹ ਫਨਰਧਾਰਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਫਦਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ 

ਜੋ ਮਾਰ  #ਕੋਫਵਡ19 ਦੀ ਲਾਗ ਨ ੰ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਫਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has entrusted the task of sanitization of 

the jail premises to the Local Bodies Department, thereafter the department 

initiated the task of the sanitization of the jail premises in the first week of March 

and till now two round of sanitization have been completed in all the jails. This was 

disclosed by Local Bodies Minister, Brahm Mohindra. He also stated that all the 

ULBs across the state have been given strict instructions to sanitize all the mandis 

adhering to the prescribed protocol so that the transmission of deadly #COVID19 

can be checked. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545001009129340&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967620700361919&id=631211620669497  

6 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਫਦਨ 3,49,375 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਜਸ 

ਫਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  3,49,095 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  280 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 3,49,375 metric 

tonnes of wheat in Punjab on sixth day of procurement. The Government 

agencies procured 3,49,095 MT of wheat 280 MT has been procured by the 

private traders (arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545056659123775&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967689703688352&id=631211620669497  

7 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੌਕਡਾਊਨ ਫਵਿੱਚ ਫ ਿੱਲ ਦੀ ਆਫਗਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਫਰੰਦਰ ਫਸੰਘ ਨੇ 

ਸ ਬਾ ਪਿੱਧਰੀ ਕਰਫਿਊ ਫਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ ਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੈਸਲੇ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਫਕ ਗੈਰ ਸੀਮਤ (ਨਾਨ 

ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ) ਿੋਨਾਂ ਫਵਿੱਚ ਉਦਯੋਫਗਕ ਯ ਫਨਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਫਗਆ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਫਹਲਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ 

ਗਰਫਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਦਸ਼ਾ ਫਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਹੋਵਗੀ। (ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਫਲੰਕ ਤੇ ਕਫਲਿੱਕ ਕਰੋ -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/hotspot/ ) 

In line with his decision not to ease the state-wide curfew despite the relaxations 

allowed by the Centre, Chief Minister Captain Amarinder Singh clarified that 

industrial units being permitted to function in non-containment zones would be 

required to align to the state government’s earlier orders, as also the guidelines of 

the Ministry of Home Affairs. ( Read in detail at -> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/chief/ #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545008465795261&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967628517027804&id=631211620669497  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545008465795261&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967628517027804&id=631211620669497


8 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਫਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖੇ ਪਫਹਲਕਦਮੀ 

ਫਵਚ, ਸ ਚਨਾ ਅਤ ੇਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਫਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੋਟ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

7380173801 ਨ ੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਨੇਹਾ ਭੇਜੋ 'Hi'. 

In a unique initiative to make people aware of detailed information related to 

#COVID19, the Information and Public Relations Department Punjab has 

launched whatsapp bot. Save helpline no 7380173801 and send a message ‘Hi’ 

for help. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545105625785545&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967760200347969&id=631211620669497  

9 ਜੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ ਫਬਆਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹ ੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਸ ਬੇ ਫਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ 9 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਸਹ ਲਤਾਂ) 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ਿੱਕੇ। ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਫਹਣ ਲਈ ਥਾ ਂਸਬੰਧੀ ਫਦਨ-ਰਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਸਹਤ ਦੀ ਫਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਫਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮ ਹਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਸੀ। 

When the J&K government refused to allow entry to the migrants, who had 

reached Pathankot from various states, on account of the lockdown, Chief 

Minister Captain Punjab Government stepped in to establish nine Shelter Homes 

(Quarantine facilities) for them. They were provided 24X7 support, with proper 

board and lodging, as well as food. Medical teams were deployed round-the-clock 

for regular health checkups and for providing them with regular supply of 

medicines. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545115885784519&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967770973680225&id=631211620669497  

10 #ਕੋਫਵਡ19 ਫਵਰ ਿੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬ ਪ ਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਫਿਫਲਆਂ ਫਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਫਵਿੱਚ 'ਹੋਮ ਅਵੇ ਿਰਾਮ ਹੋਮ' ਿੈਫਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ / ਸ਼ਿੱਕੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਫਵਚ ਹੋਮ ਕ ਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ ਫਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਕਸੇ ਵੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਪ ਰਨ ਸ ਰਿੱਫਖਆ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਸ ਰਿੱਫਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਿ ਿੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰੋਟਕੈਫਟਕ ਵੀਅਰ)  ਫਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਨ 95 ਤੇ 

ਫਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

The Punjab Police personnel fighting on the frontline of the COVID battle will now 

have a `Home Away from Home’ type of facility in the districts where they are 

working, equipped with all essential amenities, for home quarantining, in case of 

possible/suspected infection. All police personnel deployed on high exposure 

duties will also be provided full body protective wear, such as PPEs, N95 and 

triple layer masks and gloves, to ensure their full protection from any risk of 

infection. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545112215784886&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967766570347332&id=631211620669497  

11 #DoYouKnow? Can spraying alcohol or chlorine on the skin kill the #CoronaVirus? No. 
Spraying alcohol or chlorine is harmful to the skin.  Use soap & water or alcohol-based 
hand sanitizer. #StayInformedStaySafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545401772422597&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968069293650393&id=631211620669497  
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12 #ਕੋਫਵਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ, ਜੰਮ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਫਪਛਲੇ ਫਤਨੰ ਹਿਫਤਆਂ ਤੋਂ ਲਾਿਮੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਫਵਿੱਚ 

ਰਿੱਫਖਆ ਫਗਆ ਸੀ।  ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਫਵਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ 

ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

Amid #COVID19 crisis, a number of people from J&K were compulsory 

quarantined for the past three weeks. One of them addressing his inmates before 

departing to their homes from Pathankot. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545479219081519&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968144723642850&id=631211620669497  

13 ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਫਹਬ, ਅੰਫਮਰਤਸਰ ਦੇ ਹਿ ਰੀ ਰਾਗੀ ਪਦਮ ਸਰੀ ਭਾਈ ਫਨਰਮਲ ਫਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨ ੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ 

ਕਰਫਦਆਂ ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਫਰੰਦਰ ਫਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਫਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੋਹੀਆ (ਸ਼ਾਹਕੋਟ) ਫਵਖੇ ਨਵੀਂ 

ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਫਹਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਨਰਮਲ 

ਫਸੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ 2 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ ਅੰਫਮਰਤਸਰ ਫਵਖੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਫਗਆ ਸੀ 

In a tribute to late #PadmaShri and former #HazooriRagi of Sri Darbar Sahib Bhai 

Nirmal Singh Khalsa ji, Chief Minister Captain Amarinder Singh announced his 

government’s decision to name the upcoming ITI at Lohian (Shahkot) after him. 

Bhai Nirmal Singh Khalsa had passed away due to #coronavirus on April 2 at 

Amritsar. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967577173699605&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 "We have already decided to set up a multi-disciplinary task force to formulate an exit 
strategy for gradual relaxation of curfew", @capt_amarinder singh, Punjab Chief 
Minister.  
 
https://t.co/cbWujDra5h  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1252165144567660544?s=19  

2 #PummiAunty is back again with her does of entertainment and a valuable one on 

the issue of #CurfewInPunjab. Actor/Comedian @Ssumier S Pasricha dons the 

cap of people's favorite #PammiAunty to teach the importance of #StayHome in 

this need of hour. #PunjabFightsCorona #COVIDー19  
https://t.co/5wuIHfrTNr  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh had entrusted the task of sanitization of the jail 
premises to Local Bodies Department. After which the department had initiated the task 
of sanitization of jail premises in the first week of March.......(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252201125610246148?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252200917157511168?s=19  

4 In order to ensure hassle free procurement of wheat amid #COVIDー19 

restrictions, Punjab Mandi Board has converted 409 additional rice shellers as 

Sub Mandi Yards across the state during Rabi Marketing Season 2020-

21........(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252202336941981698?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252202395490279425?s=19  
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https://twitter.com/CMOPb/status/1252202395490279425?s=19


5 In line with his decision not to ease curfew norms, Chief Minister @capt_amarinder asks 
DCs to clamp down on industrial activity in #COVID19 containment/hotspot areas in 
#Punjab while letting units open in other zones in line with state govt’s earlier directives 
& #MHA guidelines 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252203345256873985?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252203289871110144?s=19  

6 In a tribute to late #PadmaShri & former Hazoori Ragi of #SriDarbarSahib Bhai Nirmal 
Singh Khalsa, who had passed away due to #coronavirus on April 2 at Amritsar, Chief 
Minister @capt_amarinder Singh announced his govt’s decision to name upcoming ITI at 
Lohian (Shahkot) after him  
https://t.co/D85RZX2ygZ  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252216642228178945?s=19  

7 Amidst #COVID19 pandemic, to keep tab on potential patients, KS Pannu Commissioner 
Food & Drugs Administration has directed all Zonal Licensing Officers in State to instruct 
chemists in their jurisdiction to send report to concerned Civil Surgeon...(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252222484486725634?s=19  

8 WhatsApp system launched to facilitate online ordering in Pathankot district. District 
residents can avail this facility using WhatsApp platform at 7009183954. Through this 
system, citizens of district can place orders for essential commodities for their day-to-day 
living needs. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252224620570095616?s=19  

9 RT Happy to learn that Radha Rani of Barnala is completely cured of #Covid19 & has been 
discharged from Rajindra Hospital, Patiala. It is an occasion to thank the Doctors, Nurses 
& healthcare staff of hospitals who are continuously working hard to treat #Covid19 
patients. 
 https://t.co/wWwMtpTVuG  

10 RT Came across this painting made by 21-year old Usha from Fazilka to generate 
awareness on precautions we need to take to defeat #Covid19. I thank Usha for her 
initiative & creative expression as well as all fellow Punjabis for co-operating & being a 
part of fight against #Covid19. 
 https://t.co/SvXy4UEMnp  

11 .@PunjabPoliceInd personnel fighting on frontline of #COVID battle will now have `Home 
Away from Home’ type of facility in districts where they are working, equipped with all 
essential amenities, for home quarantining, in case of possible/suspected infection. 
#PunjabFightsCorona 
 https://t.co/tv4IEdtbWX  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252228694229352448?s=19  

12 When J&K Government refused to allow entry to the migrants, who had reached 
#Pathankot from various states, on account of the lockdown, Chief Minister 
@capt_amarinder Singh led @PunjabGovtIndia stepped in to establish nine Shelter 
Homes (Quarantine facilities) for them......(1/2)  
https://t.co/VcduwA6QfS  

13 RT Saddened to hear about the demise of UP CM @myogiadityanath's father, Anand 
Singh Bisht Ji. May his soul rest in peace and I will pray for strength to Yogi Ji & his family 
in this difficult time. 

14 |April 20, 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  
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https://t.co/P2faoOCB1Y  

15 In a major breakthrough, the Ferozepur Jail Administration on Monday unearthed a plot 
of sending five mobiles to an ‘A’ category gangsters and other items on the pretext of 
essential material for the medical staff inside the jail amid #coronavirus.  
https://t.co/cVh6jx2uwA  

16 RT #Exclusive | I was taken to the hospital in nearly 20 minutes & got a very good 
treatment there: Harjeet Singh, the police officer from Punjab whose wrist was severed 
tells Navika Kumar on @thenewshour. | #IndiaWithCovidWarriors  
https://t.co/okecDrY7I3  

17 In a unique initiative to make people aware of detailed information related to #COVID19, 
the Information and Public Relations Department Punjab has launched Whatsapp Bot. 
Save Helpline no 7380173801 and send a message ‘Hi’ for help. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/JhxuX864k8  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252283373877420032?s=19  

18 #DoYouKnow? Can spraying alcohol or chlorine on the skin kill the #CoronaVirus? No. 
spraying alcohol or chlorine is harmful to the skin.  Use soap & water or alcohol-based 
hand sanitizer. #BeInformedBeSafe #StayHome #PunjabFightsCorona  
https://t.co/9L0Aul8kzh  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252449817139089408?s=19  

19 RT The strongest Corona Warrior of Punjab is 98-year-old Gurdev Kaur from Moga who 
with her family is stitching masks for Punjab. Such selfless dedication of Punjabis is proof 
of how strong we are & that we will overcome any challenge which comes our way. 
Thank you @BBCPunjabi  
https://t.co/poNOZ3fuQe  

20 RT Punjab Government in collaboration with @NetcoreSolution, has launched a 
WhatsApp ChatBot to cater to commonly asked questions on #Covid19 & details of 
helplines. The number is 7380173801. Drop a message today on this number & share this 
number with your family & friends. 
 https://t.co/Q5zOsRYcbR  

21 Amid #COVID_19 crisis, a number of people from J&K were compulsory quarantined for 
the past three weeks. One of them addressing his inmates before departing to their 
homes from Pathankot.  
https://t.co/3z0nydy8J2 
https://t.co/0Suvm7DI1l  
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S.N. Post with link 
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#ਕੋਵਿਡ19 ਦੀਆਂ ਬੰਫਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਨਰਫਵਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬਰੋਡ 

ਨੇ ਹਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਿਨ-2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸ ਬਾ ਭਰ ਫਵਿੱਚ 409 ਹੋਰ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨ ੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਫਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਹ ਣ ਤਿੱਕ 8.95 ਲਿੱਖ 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਫਵਿੱਚ ਪਹ ੰਚੀ ਹੈ ਫਜਸ ਫਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  7.54 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 

ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ਿੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮ ਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਫਵਕਾਸ ਫਵਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ  ਫਦਿੱਤੀ ਗਈ | 

In order to ensure hassle-free procurement of wheat amid #COVID19 restrictions, 
the Punjab Mandi Board has converted 409 additional rice shellers as Sub Mandi 
Yards across the state during Rabi Marketing Season 2020-21. Efficient and 
foolproof arrangements of procurement amid #Covid19 has led to the arrival of 
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https://t.co/9L0Aul8kzh
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https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.95 LMT of wheat till date, of which 7.54 LMT procured by the different 
government agencies. This was disclosed by the Additional Chief Secretary 
Development Viswajeet Khanna. 
https://www.instagram.com/p/B_O_MNspiC3/  
https://www.instagram.com/p/B_O_lBiDoIN/ 

 
2 

ਮ ਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਫਰੰਦਰ ਫਸੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਨ ੰ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਵਭਾਗ ਨ ੰ ਸੌਂਫਪਆ ਸੀ 

ਫਜਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਫਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਨੈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤ ੇਹ ਣ ਤਿੱਕ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਫਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜਸ਼ੇਨ ਦੇ ਦੋ ਗੇੜ ਮ ਕੰਮਲ ਹੋ ਚ ਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦਿੱਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਮੰਤਰੀ ਸਰੀ ਬਰਹਮ ਮਫਹੰਦਰਾ ਨੇ ਅਤ ੇਇਹ ਵੀ ਦਿੱਫਸਆ ਫਕ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯ .ਐੱਲ.ਬੀਿ ਨ ੰ ਸਖ਼ਤ ਫਨਰਦੇਸ਼ 

ਫਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਫਕ ਉਹ ਫਨਰਧਾਰਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਫਦਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ 

ਜੋ ਮਾਰ  #ਕੋਵਿਡ19 ਦੀ ਲਾਗ ਨ ੰ ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਫਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has entrusted the task of sanitization of 
the jail premises to the Local Bodies Department, thereafter the department 
initiated the task of the sanitization of the jail premises in the first week of March 
and till now two round of sanitization have been completed in all the jails. This was 
disclosed by Local Bodies Minister, Brahm Mohindra. He also stated that all the 
ULBs across the state have been given strict instructions to sanitize all the mandis 
adhering to the prescribed protocol so that the transmission of deadly #COVID19 
can be checked. 
 
https://www.instagram.com/p/B_O_OZ3JfLP/ 
https://www.instagram.com/p/B_O_ml0DDDq/  

3 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵ ੱਲ ਦੀ ਆਵਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ 

ਵਸੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵ ੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਿੈਰ 

ਸੀਮਤ (ਨਾਨ ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਵਿਕ ਯੂਵਨਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਪਵਿਲਾ 
ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਿਰਵਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਿੋਿਿੀ 
In line with his decision not to ease the state-wide curfew despite the relaxations allowed 

by the Centre, Chief Minister Captain Amarinder Singh clarified that industrial units being 

permitted to function in non-containment zones would be required to align to the state 

government’s earlier orders, as also the guidelines of the Ministry of Home Affairs. 

#PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_O_QfkJLqk/ 
https://www.instagram.com/p/B_O_oiyDfU9/  

4 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਫਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖੇ ਪਫਹਲਕਦਮੀ 

ਫਵਚ, ਸ ਚਨਾ ਅਤ ੇਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਫਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੋਟ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 

7380173801 ਨ ੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਨੇਹਾ ਭੇਜੋ 'Hi'. 

In a unique initiative to make people aware of detailed information related to 
#COVID19, the Information and Public Relations Department Punjab has 
launched whatsapp bot. Save helpline no 7380173801 and send a message ‘Hi’ 
for help. 
https://www.instagram.com/p/B_O_Sldp9_n/ 
https://www.instagram.com/p/B_O_qTGj4_5/ 

5 ਜੰਮ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ ਫਬਆਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹ ੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਸ ਬੇ ਫਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 

ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ 9 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ (ਕ ਆਰੰਟੀਨ ਸਹ ਲਤਾਂ) 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ਿੱਕੇ। ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਫਹਣ ਲਈ ਥਾ ਂਸਬੰਧੀ ਫਦਨ-ਰਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਸਹਤ ਦੀ ਫਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਫਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮ ਹਿੱਈਆ 
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ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਸੀ। 

When the J&K government refused to allow entry to the migrants, who had 

reached Pathankot from various states, on account of the lockdown, Chief 

Minister Captain Punjab Government stepped in to establish nine Shelter Homes 

(Quarantine facilities) for them. They were provided 24X7 support, with proper 

board and lodging, as well as food. Medical teams were deployed round-the-clock 

for regular health checkups and for providing them with regular supply of 

medicines. 

https://www.instagram.com/p/B_O_VKOJgsA/ 

6 #ਕੋਵਿਡ19 ਫਵਰ ਿੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬ ਪ ਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਫਿਫਲਆਂ ਫਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਫਵਿੱਚ 'ਹੋਮ ਅਵੇ ਿਰਾਮ ਹੋਮ' ਿੈਫਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ / ਸ਼ਿੱਕੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਫਵਚ ਹੋਮ ਕ ਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ ਫਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਕਸੇ ਵੀ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਪ ਰਨ ਸ ਰਿੱਫਖਆ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨ ੰ ਸਾਰੇ ਸ ਰਿੱਫਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਿ ਿੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰੋਟਕੈਫਟਕ ਵੀਅਰ) ਫਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਨ 95 ਤੇ 

ਫਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤ ੇਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

The Punjab Police personnel fighting on the frontline of the COVID battle will now 

have a `Home Away from Home’ type of facility in the districts where they are 

working, equipped with all essential amenities, for home quarantining, in case of 

possible/suspected infection. All police personnel deployed on high exposure 

duties will also be provided full body protective wear, such as PPEs, N95 and 

triple layer masks and gloves, to ensure their full protection from any risk of 

infection. 

https://www.instagram.com/p/B_O_XHFJ5bC 
https://www.instagram.com/p/B_O_sHDjlrT// 

7 #DoYouKnow? Can spraying alcohol or chlorine on the skin kill the #CoronaVirus? 
No. Spraying alcohol or chlorine is harmful to the skin. Use soap & water or 
alcohol-based hand sanitizer. 
#StayInformedStaySafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_O_Z-jpklI/ 
https://www.instagram.com/p/B_O_uasD3Jf/ 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 20 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 

|| April 20, 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=mTpFFuoDJLo 

2 #ਕੋਵਿਡ19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਿਰ, ਜੰਮ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਫਪਛਲੇ ਫਤਨੰ ਹਿਫਤਆਂ ਤੋਂ ਲਾਿਮੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਫਵਿੱਚ 

ਰਿੱਫਖਆ ਫਗਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਫਵਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ ਸੰਬੋਧਨ 

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 

Amid #COVID19 crisis, a number of people from J&K were compulsory 

quarantined for the past three weeks. One of them addressing his inmates before 
departing to their homes from Pathankot. 

https://www.instagram.com/p/B_O_VKOJgsA/
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/p/B_O_XHFJ5bC/
https://www.instagram.com/p/B_O_sHDjlrT/
https://www.instagram.com/p/B_O_XHFJ5bC/
https://www.instagram.com/explore/tags/doyouknow/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayinformedstaysafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayhomestaysafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabfightscorona/
https://www.instagram.com/p/B_O_Z-jpklI/
https://www.instagram.com/p/B_O_uasD3Jf/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=mTpFFuoDJLo
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID19


https://www.youtube.com/watch?v=b6ayoNSrwsw&t=36s  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਿੌਟਸਪੌਟ ਤ ੇਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਵਿਕ ਿਤੀਵਿਧੀ 
ਦੀ ਆਵਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੱਤ ੇ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/hotspot/ 
Chief Minister directs DCs to allow no industrial activity in containment/hotspot areas 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/chief/ 

 
 

 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੀ ਊਸਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ੇਂਵ ੂੰ ਗ 
ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਨੇਹਾ ਵਦੱਤਾ ਵਕ ਰੱਲ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਭਜਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ(Photo) 

https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/photos/a.717780358274299/31033260230
53042/?type=3&theater 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ ਵਕਰਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦ ੇਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164628215003190/164628115003200/
?type=3&theater 

3 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੋੜਿੂੰ ਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628355003176/?ty
pe=3&theater 

4 ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164628511669827?__tn__=-R 

5 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿੱਲੋਂ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਸੈਨੀ ਾਇ਼ਿਰ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਭ ੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628635003148/?ty
pe=3&theater 

6 ਸਬਜੀ ਮੂੰ ਡੀ ਅੂੰ ਵਮਰਤਸਰ 21/4/2020 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164799084986103/?ty
pe=3&theater 

7 ਨ ੈੱ ਕੋਰ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੂੰ ਧੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿ ਹਸਐਪ੍ ਚੈ ਬਾੱ  ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ (Photo) 

https://www.youtube.com/watch?v=b6ayoNSrwsw&t=36s
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/hotspot/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/chief/
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/photos/a.717780358274299/3103326023053042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Capt.Amarinder/photos/a.717780358274299/3103326023053042/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164628215003190/164628115003200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164628215003190/164628115003200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628355003176/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628355003176/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164628511669827?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628635003148/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164628635003148/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164799084986103/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/164799084986103/?type=3&theater


https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164816651651013/?ty
pe=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ ਵਕਰਸਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252211984604344320 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੋੜਿੂੰ ਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212208278237186 

3 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿੱਲੋਂ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਸੈਨੀ ਾਇ਼ਿਰ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਭ ੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212488671604736 

4 ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212325513170944 

5 ਨ ੈੱ ਕੋਰ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੂੰ ਧੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਿ ਹਸਐਪ੍ ਚੈ ਬਾੱ  ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ (Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252466856159408129/photo/1 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੂੰ  ਹਰਾ ਕੇ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ ਵਕਰਸਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਸੁਭ ਕਾਮਨਾਿਾਂ 

2 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਲੋੜਿੂੰ ਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁੱ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ-ਓ ਪ੍ੀ ਸੋਨੀ 

3 ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਰਹਾ ਕੋਿਾ ਐਪ੍ 

4 ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿੱਲੋਂ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ 21 ਹ਼ਿਾਰ ਸੈਨੀ ਾਇ਼ਿਰ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਭ ੇ 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਦੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਲਾਕ ਮਫਹਲ ਕਲਾ ਂਦੀਆਂ ਆਰ ਆਰ ਟੀ ਟੀਮਾ ਂਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀਆਂ ਫਵਿੱਚ ਫਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਕਰੀਫਨਗੰ ਕਰਦੇ 

ਸਮੇਂ । 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454019318722429/ 
 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164816651651013/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/164816651651013/?type=3&theater
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252211984604344320
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212208278237186
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212488671604736
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252212325513170944
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252466856159408129/photo/1
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454019318722429/


2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 22 ਏਕੜ ਝੱੁਗੀਆਂ ਝੋਪ੍ੜੀਆਂ ਿਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹਈੋ ਮੈਡੀਕਲ  ੀਮ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454071825383845/ 
 

3 || 20 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਫੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/864749197358039/ 
 

4 ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ ਫਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਛਵੇੇਂ ਫਦਨ 3,49,375 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਜਸ 

ਫਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਸੰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  3,49,095 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  280 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454220445368983/ 
 
 

5 ਅੱਜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਦੇ ਭਾਅ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454433872014307/ 
 

6 #ਕਫੋਵਡ19 ਫਵਰ ਿੱਧ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪਜੰਾਬ ਪ ਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਫਿਫਲਆਂ ਫਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਫਵਿੱਚ 'ਹਮੋ ਅਵੇ ਿਰਾਮ ਹਮੋ' ਿਫੈਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਜਿੱਥੇ ਸਭੰਾਵਤ / ਸ਼ਿੱਕੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਫਵਚ ਹਮੋ ਕ ਆਰਟੰਾਈਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਣੋਗੀਆ।ਂ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜਖ਼ੋਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰ ੇਪ ਫਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਫਕਸ ੇਵੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੰ ਰਨ ਸ ਰਿੱਫਖਆ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨ  ੰਸਾਰੇ ਸ ਰਿੱਫਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਿ ਿੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰਟੋਕੈਫਟਕ ਵੀਅਰ)  ਫਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਨ 95 ਤੇ 

ਫਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454463902011304/ 
 
 

7 ਕੋਵਿਡ19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454478848676476/ 
 
 

8 ਵ਼ਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ  ਼ੋਿਰਾਂ ਤ ੇ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454483682009326/ 
 

9 ਫਸਹਤ ਤੇ ਪਫਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਫਵਭਾਗ ਪਜੰਾਬ ਦੀਆਂ ਰਫੈਪਡ ਫਰਸਪੌਂਸ ਟੀਮਾ ਂਵਲੋਂ  ਅਨਾਜ ਮਡੰੀਆਂ ਫਵਚ ਮਜੌ ਦ ਮਿਦ ਰਾ-ਂ

ਫਕਸਾਨਾ ਂਦੀ ਫਸਹਤ ਦਾ ਚਕੈਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਰਹਾ ਹ।ੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨ  ੰਫਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਲੋਂ  ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 

ਬਣਾਕ ੇਕਮੰ ਕਰਨ, ਮ ਹੰ ਨ ੰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਿੱਪੜ ੇਨਾਲ  ਕ ਕ ੇਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹਿੱਥਾਂ ਨ ੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਣੋ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਫਰਹਾ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454486628675698/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਜੇਲਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇ ਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਗੜੇ ਮੁਕੂੰ ਮਲ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454071825383845/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/864749197358039/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454220445368983/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454433872014307/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454463902011304/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454478848676476/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454483682009326/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454486628675698/


https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252455665832022021?s=08 
 

2 ਮੱੁਖ ਮੂੰ ਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਹਾ ਸਪ੍ਾ  ਤ ੇਸੀਮਤ ਼ੋਿਨ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਵਗਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਾ 
ਦੇਣ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252455392812072961?s=08 
 

3 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਫਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖ ੇਪਫਹਲਕਦਮੀ 

ਫਵਚ, ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਫਵਭਾਗ ਪਜੰਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬਟੋ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ 

7380173801 ਨ ੰ ਸਵੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਨੇਹਾ ਭਜੇੋ 'Hi'. 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252454508661219334?s=08 
 

4 Screening of Farmers and Labour is being done at massive level at grain markets 
of district Barnala 
 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252275858686898176?s=08 
 

5 Mask distribution being done at grain markets of Barnala 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252277171961249792?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 || 20 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਫੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
 

2 ਅੱਜ ਦੇ ਫਲਾਂ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਦੇ ਭਾਅ 

3 ਵ਼ਿਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਵਨੂੰ ਗ  ਼ੋਿਰਾਂ ਤ ੇ 
 

4 ਕੋਵਿਡ19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ 

 

5 #ਕਫੋਵਡ19 ਫਵਰ ਿੱਧ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪਜੰਾਬ ਪ ਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਫਿਫਲਆਂ ਫਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਫਵਿੱਚ 'ਹਮੋ ਅਵੇ ਿਰਾਮ ਹਮੋ' ਿਫੈਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਜਿੱਥੇ ਸਭੰਾਵਤ / ਸ਼ਿੱਕੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਫਵਚ ਹਮੋ ਕ ਆਰਟੰਾਈਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਣੋਗੀਆ।ਂ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜਖ਼ੋਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰ ੇਪ ਫਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਫਕਸ ੇਵੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੰ ਰਨ ਸ ਰਿੱਫਖਆ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨ  ੰਸਾਰੇ ਸ ਰਿੱਫਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਿ ਿੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰਟੋਕੈਫਟਕ ਵੀਅਰ)  ਫਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਨ 95 ਤੇ 

ਫਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 
 

6 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤੇ ਚੈ ਬੋ  ਬਾਰ ੇ

 
Batala 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252455665832022021?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252455392812072961?s=08
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252454508661219334?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252275858686898176?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252277171961249792?s=08


 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 

ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਬ ਾਲਾ ਅਤ ੇਫਵਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆਂ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਇਜਾ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ - ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667583200451424/?app=fbl 
 

2 ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰੌਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੂੰ ਨੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤੇ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667584953784582/?app=fbl 
 

3 ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਼ਿਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਾ਼ੇਿਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਤੋਂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਆਪ੍ਣੀ ਦ ਰੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਪ੍ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਜਗਾ ਤੋਂ 100 ਮੀ ਰ ਦ ਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਵ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਸ ਚਨਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667590287117382/?app=fbl 
 

4 ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਂਸ ਿਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667597310450013/?app=fbl 
 

5 ਬ ਾਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈਪ੍ੀ ਵਨਊ....... 
ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਚਂ  ਲਈ ਫਪਡੰ ਚਨੇੈਵਾਲ ਤੋਂ ਲਏ  ਸਾਰੇ 9 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗਫਟਵ ਆਏ।    
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667624487113962/?app=fbl 
 
 

7 Ld. DC gsp will hold a VC with. PUBLIC of Gurdaspur 
at 11.00 AM on 21.04.2020. 
 
Link to install zoom app on Android phone 
https://play.google.com/store/apps/details… 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668075267068884/?app=fbl 
 

8 Join video Conference with dc sir today at 11 pm  
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668082857068125/?app=fbl 
 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667583200451424/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667584953784582/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667590287117382/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667597310450013/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/667624487113962/?app=fbl
https://play.google.com/store/apps/details%E2%80%A6
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668082857068125/?app=fbl


9 # ਪ੍ੂੰ ਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ (video) 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668136653729412/?app=fbl  
  

10 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ     
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668139440395800/?app=fbl 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 
 

ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ  ਬ ਾਲਾ ਅਤੇ ਫਵਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆ ਂਦੀਆਂ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
 

ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ - ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ 
 

ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ 

ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

2 ਬਟਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮਡੰੀ ਫਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਿਨ ਦਰੌਾਨ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਫਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ  

ਫਵਸ਼ਸ਼ੇ ਇਤੰਿਾਮ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਮਡੰੀਆਂ ਫਵਿੱਚ ਫਕਸਾਨਾ ਂਨ ੰ ਕਣਕ ਵਚੇਣ ਫਵਿੱਚ ਕਈੋ ਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 

ਸਮਾਫਜਕ ਦ ਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਸ ਸਬਧੰੀ ਮਡੰੀ ਬਰੋਡ ਵਲੋਂ  ਪ ਰੀ ਕਫੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ 

3 ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਫਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਸਹਤ ਫਵਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਜਥੇ ਹਰੋ ਫਵਭਾਗ ਮ ੋੇ ਨਾਲ ਮ ੋਾ ਜੜੋ ਕੇ 

ਕਮੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਫਸਵਲ ਫਡਿੈਂਸ ਵਲੋਂ  ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਫਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਫਹਮ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਇਆ 

ਜਾ ਫਰਹਾ ਹ।ੈ ਫਸਵਲ ਫਡਿੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਫਹਰ ਦੀਆਂ  ਬੈਂਕਾ ਂਫਵਿੱਚ ਜਾ ਕ ੇਸਨੇੈਟਾਈਿਰ ਦੀ ਸਪਰਅੇ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

4 # ਪ੍ੂੰ ਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ (video) 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ (video)    
 

6 ਬ ਾਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈਪ੍ੀ ਵਨਊ਼ਿ.... 

 

ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਲਈ ਫਪਡੰ ਚਨੇੈਵਾਲ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਰ ੇ9 ਸੈਂਪਲਾ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗਫਟਵ ਆਏ। 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਿਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668139440395800/?app=fbl


ਕੈਬਵਨ  ਮੂੰ ਤਰੀ ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ ਬ ਾਲਾ ਅਤ ੇਫਵਤਹਗੜਹ ਚ ੜੀਆਂ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਇਜਾ 
ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ - ਵਤਰਪ੍ਤ ਬਾਜਿਾ 
 
 

2 ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰੌਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੂੰ ਨੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤੇ 
 
 

3 ਕੋਿਾ ਐਪ੍ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਼ਿਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਾ਼ੇਿਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਤੋਂ ਿੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਆਪ੍ਣੀ ਦ ਰੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ 
ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਪ੍ ਇਕਾਂਤਿਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੀ 
ਜਗਾ ਤੋਂ 100 ਮੀ ਰ ਦ ਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਵ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਵਦੂੰਦੀ ਹੈ ਸ ਚਨਾ 
 

4 ਵਸਿਲ ਵਡਫੈਂਸ ਿਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 

5 ਬ ਾਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈਪ੍ੀ ਵਨਊ....... 
ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਾਚਂ  ਲਈ ਫਪਡੰ ਚਨੇੈਵਾਲ ਤੋਂ ਲਏ  ਸਾਰੇ 9 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੈਗਫਟਵ ਆਏ।    
 

6 Ld. DC gsp will hold a VC with. PUBLIC of Gurdaspur 
at 11.00 AM on 21.04.2020. 
 
Link to install zoom app on Android phone 
https://play.google.com/store/apps/details… 
 

7 Join video Conference with dc sir today at 11 pm  
 

8 # ਪ੍ੂੰ ਮੀ ਦੀ ਸਲਾਹ (video) 

 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਲੋਕਾ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ     
 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 || 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ 

ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/864749194024706/ 

https://play.google.com/store/apps/details%E2%80%A6
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/864749194024706/


2 ਕਰੇਇ ਿ : 3 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗੇਵ ਿ, ਸੋਮਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇ 19 ਸੈਂਪ੍ਲ ਹੋਰ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267458793548192/ 

3 ਕਰੇਇ ਿ : ਬਵ ੂੰ ਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਵੈਪ੍ਡ  ੈਸ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰ , ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹਏੋ 2  ੈਸ , 
ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267498550210883/ 

4 ਕਰੇਇ ਿ : ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਲੈਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267576756869729/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਵਸੂੰ ਘ ਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਿਰਤਣ ਲਈ ਅਪ੍ੀਲ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252170718458064898?s=20  

2 ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਫਕ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਦੰਰ ਹੀ ਰਫਹਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ 

ਕਰਨ।  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252171031298682881?s=20  

3 || 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252248149344882689?s=20  

4 ਕਰੇਇ ਿ : 3 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵੇ ਿ, ਸੋਮਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇ 19 ਸੈਂਪ੍ਲ ਹੋਰ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252254117814288394?s=20  

5 ਿਰਧਮਾਨ ਪੋ੍ਲੀ ੈਕਸ ਵਲਮ: ਬਵ ੂੰ ਡਾ ਿੱਲੋਂ  ਅੱਜ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦਾ ਰਾਸਨ ਭੇਂ   

ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਫਨਵਾਸਨ ਨੇ ਵਰਧਮਾਨ ਪਲੋੀਟਕੈਸ ਫਲਮ: ਦਾ ਇਸ ਸਫਹਯਗੋ ਲਈ ਕੀਤਾ ਧਨੰਵਾਦ। 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252261899464519680?s=20  

6 ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਵ ੂੰ ਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵ਼ਿਵਲਆਂ ਵਿਚ ਵਦੱਤੀ 10.28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ 

 ਕੋਵਿਡ ਸੂੰ ਕ  ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਰਕਮ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252262166012493825?s=20  

7 ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਵਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252278113758838789?s=20  

8 ਕਰੇਇ ਿ : ਬਵ ੂੰ ਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਵੈਪ੍ਡ  ੈਸ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰ , ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹਏੋ 2  ੈਸ , ਵਰਪੋ੍ਰ  

ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252289423334662144?s=20  

9 ਕਰੇਇ ਿ : ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹਲੈਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252402769912197123?s=20  

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267458793548192/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267498550210883/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267576756869729/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252170718458064898?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252171031298682881?s=20
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252248149344882689?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252254117814288394?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252261899464519680?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252262166012493825?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252278113758838789?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252289423334662144?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252402769912197123?s=20


S.N. TEXT 

1 ਕਰੇਇ ਿ : ਬਵ ੂੰ ਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਵੈਪ੍ਡ  ੈਸ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰ , ਪ੍ਵਹਲੇ ਵਦਨ ਹਏੋ 2  ੈਸ , ਵਰਪੋ੍ਰ  

ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

2 ਕਰੇਇ ਿ : 3 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗੇਵ ਿ, ਸੋਮਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇ 19 ਸੈਂਪ੍ਲ ਹੋਰ 

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ19 ਦੀਆਂ ਬਫੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਨਰਫਵਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਮਡੰੀ ਬਰੋਡ 

ਨੇ ਹਾੜੀ ਮਡੰੀਕਰਨ ਸੀਿਨ-2020-21 ਦਰੌਾਨ ਸ ਬਾ ਭਰ ਫਵਿੱਚ 409 ਹਰੋ ਰਾਈਸ ਸ਼ਲੈਰਾ ਂਨ ੰ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀਆਂ ’ਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਹ।ੈ ਕਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਫਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬਧੰਾ ਂਸਦਕਾ ਹ ਣ ਤਿੱਕ 8.95 ਲਿੱਖ 

ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮਡੰੀਆਂ ਫਵਿੱਚ ਪਹ ਚੰੀ ਹੈ ਫਜਸ ਫਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਸੰੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ  7.54 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ 

ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ਿੱਕੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮ ਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਫਵਕਾਸ ਫਵਸਵਾਜੀਤ ਖਨੰਾ ਵਲੋਂ  ਫਦਿੱਤੀ ਗਈ |  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369340090953/  

2 ਪਜੰਾਬ ਰਾਜ ਫਵਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਛਵੇੇਂ ਫਦਨ 3,49,375 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਜਸ 

ਫਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਸੰੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  3,49,095 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  280 ਮੀਫਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369180090969/ 

3  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਲੌਕਡਾਊਨ ਫਵਿੱਚ ਫ ਿੱਲ ਦੀ ਆਫਗਆ ਦਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਮ ਿੱਖ ਮਤੰਰੀ ਕਪੈਟਨ ਅਮਫਰਦੰਰ ਫਸਘੰ ਨੇ 

ਸ ਬਾ ਪਿੱਧਰੀ ਕਰਫਿਊ ਫਵਿੱਚ ਕਈੋ ਫ ਿੱਲ ਨਾ ਦਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸੈਲੇ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਿਰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਫਕ ਗਰੈ ਸੀਮਤ (ਨਾਨ 

ਕਟੰਨੇਮੈਂਟ) ਿਨੋਾਂ ਫਵਿੱਚ ਉਦਯਫੋਗਕ ਯ ਫਨਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਫਗਆ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਪਫਹਲਾ ਜਾਰੀ ਆਦਸ਼ੇਾ ਂਕੇਂਦਰੀ 

ਗਰਫਹ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦੇ ਫਦਸ਼ਾ ਫਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਮ ਤਾਬਕ ਹਵੋਗੀ। (ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਫਲਕੰ ਤੇ ਕਫਲਿੱਕ ਕਰ ੋ-> 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/hotspot/ ) 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369116757642/  

4 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬਧੰਤ ਫਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖ ੇਪਫਹਲਕਦਮੀ 

ਫਵਚ, ਸ ਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਪੰਰਕ ਫਵਭਾਗ ਪਜੰਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬਟੋ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹਲੈਪਲਾਈਨ ਨਬੰਰ 

7380173801 ਨ ੰ ਸਵੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸ ਨੇਹਾ ਭਜੇੋ 'Hi'. 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369073424313/  

5 ਜਮੰ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਾਬਦੰੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸ ਫਬਆਂ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕਟੋ ਪਹ ਚੰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨ  ੰਸ ਬੇ ਫਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ 

ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਫਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾ ਂਲਈ 9 ਸ਼ਲੈਟਰ ਹਮੋ (ਕ ਆਰਟੰੀਨ ਸਹ ਲਤਾ)ਂ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ਿੱਕ।ੇ ਉਨਾ ਂਨ ੰ ਭਜੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਫਹਣ ਲਈ ਥਾਂ ਸਬਧੰੀ ਫਦਨ-ਰਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਸਹਤ ਦੀ ਫਨਯਮਤ ਜਾਚਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨ  ੰਫਨਯਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮ ਹਿੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਸੀ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369030090984/  

6  #ਕਫੋਵਡ19 ਫਵਰ ਿੱਧ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਡਟੇ ਪਜੰਾਬ ਪ ਫਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾ ਂਲਈ ਹ ਣ ਫਿਫਲਆਂ ਫਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਨ, ਫਵਿੱਚ 'ਹਮੋ ਅਵੇ ਿਰਾਮ ਹਮੋ' ਿਫੈਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫਜਿੱਥੇ ਸਭੰਾਵਤ / ਸ਼ਿੱਕੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਫਵਚ ਹਮੋ ਕ ਆਰਟੰਾਈਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹਣੋਗੀਆ।ਂ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਫਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜਖ਼ੋਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰ ੇਪ ਫਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਫਕਸ ੇਵੀ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੰ ਰਨ ਸ ਰਿੱਫਖਆ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨ  ੰਸਾਰੇ ਸ ਰਿੱਫਖਆ ਉਪਕਰਨ (ਿ ਿੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰਟੋਕੈਫਟਕ ਵੀਅਰ) ਫਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਨ 95 ਤੇ 

ਫਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369000090987/  

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.ARCLHrlzwgL_iP_doiSwt5pZKhC4bVOG4DikDkPObPBkVZSX1GaOBocdQVMP2njaDknl1dXbhD4EMdTei4g_oGft3BsZkwN1CwPLA1N1jM4po4eUCzZF3eotqJDwRxf9Jpvdnzso6LhWvEA7K4zcxTP8yIEfWcQoqY8LQ83XSKsNNmYAt-P4JMI7V_3jqJYgo_d0efk2Nlw593GAzcYgPt2SRbIsGUuABOTez3Pq0CmgXUJ5jXWEenwINwsLDvDFtPP6Ve7ZXwdMS0yvlgpkazOcjvaa1dCsUvqM-WBp-SoCegNEBuD758wHdbln7_qrg7Tv5B2VYqDU-zueGRMbY2bCiA26xavAS1AJYHWFkVRk3AmUb0cJ491LMUKmr51OHWg3UWk9D_Vmg-fHCu_Y45KlxtgaCR1HJBK4VU237Jiq1Tu8TNuzZ-mlUmgi7-P8Cux3K9N5rLRVSzvetMh07ZCN3goxGXVbnILZeVncg1FOonvQnG0uYY8&__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.ARCLHrlzwgL_iP_doiSwt5pZKhC4bVOG4DikDkPObPBkVZSX1GaOBocdQVMP2njaDknl1dXbhD4EMdTei4g_oGft3BsZkwN1CwPLA1N1jM4po4eUCzZF3eotqJDwRxf9Jpvdnzso6LhWvEA7K4zcxTP8yIEfWcQoqY8LQ83XSKsNNmYAt-P4JMI7V_3jqJYgo_d0efk2Nlw593GAzcYgPt2SRbIsGUuABOTez3Pq0CmgXUJ5jXWEenwINwsLDvDFtPP6Ve7ZXwdMS0yvlgpkazOcjvaa1dCsUvqM-WBp-SoCegNEBuD758wHdbln7_qrg7Tv5B2VYqDU-zueGRMbY2bCiA26xavAS1AJYHWFkVRk3AmUb0cJ491LMUKmr51OHWg3UWk9D_Vmg-fHCu_Y45KlxtgaCR1HJBK4VU237Jiq1Tu8TNuzZ-mlUmgi7-P8Cux3K9N5rLRVSzvetMh07ZCN3goxGXVbnILZeVncg1FOonvQnG0uYY8&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369340090953/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369180090969/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369116757642/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369073424313/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369030090984/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606369000090987/


7  #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.facebook.com/219602195434338/posts/606368896757664/  

8  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ੍ ਰ 
ਿੀਡੀਓhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368810091006/  

9  #ਕਫੋਵਡ19 ਸਕੰਟ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਿਰ, ਜਮੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾ ਂਨ ੰ ਫਪਛਲੇ ਫਤਨੰ ਹਿਫਤਆਂ ਤੋਂ ਲਾਿਮੀ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਫਵਿੱਚ 

ਰਿੱਫਖਆ ਫਗਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਫਵਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ ਸਬੰਧੋਨ 

ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368776757676/  

10   ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 
ਜਾਰੀhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368710091016/  

11  ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ 19)- ਡਾ. ਅਮਰ ਵਸੂੰ ਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੂੰ ਦਰੌ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੱੁਵਲਆ -80 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368670091020/  

12  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. 
ਰਵਮੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪ੍ੀਲhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368626757691/  

13 ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾ਼ੇਿਵ ਿ ਆਈਆ ਂਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 14 ਵਦਨ ਬਾਅਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਵਹਲੇ  ੈਸ  ਆਏ 
ਨ ਗੇਵ ਿ: ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਦੋਿੇਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368600091027/  

14  ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ 550-550 ਬ ਵ ਆ ਂਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਸੂੰ ਭਾਲ 
ਬ ਵ ਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368536757700/  

15  #ਕਫੋਵਡ19 ਸਕੰਟ ਦੇ ਮਿੱਦਨੇਿਰ, ਜਮੰ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾ ਂਨ ੰ ਫਪਛਲੇ ਫਤਨੰ ਹਿਫਤਆਂ ਤੋਂ ਲਾਿਮੀ ਇਕਾਤਂਵਾਸ ਫਵਿੱਚ 

ਰਿੱਫਖਆ ਫਗਆ ਸੀ। ਪਠਾਨਕਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨ ੰ ਰਵਾਨਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਫਵਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨ ੰ ਸਬੰਧੋਨ 

ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606348100093077/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ 550-550 ਬ ਵ ਆ ਂਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂੰ ਭਾਲ 
ਬ ਵ ਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511659077165056  

2   ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾ਼ੇਿਵ ਿ ਆਈਆ ਂਦ ੋਔਰਤਾਂ ਦੇ 14 ਵਦਨ ਬਾਅਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਵਹਲੇ  ੈਸ  ਆਏ 
ਨ ਗੇਵ ਿ: ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਦੋਿੇਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511654811627520  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368896757664/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368810091006/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368776757676/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368710091016/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368670091020/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368626757691/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368600091027/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606368536757700/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606348100093077/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511659077165056
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511654811627520


3  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. 
ਰਵਮੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪ੍ੀਲ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511573752479744  

4 ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ 19)- ਡਾ. ਅਮਰ ਵਸੂੰ ਘ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੂੰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 
ਦੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੱੁਵਲਆ -80 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ 
ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511412145885185  

5  ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ 
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252501798796984321  

6  #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://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252142498467573761  

7  In a unique initiative to make people aware of detailed information related to #COVID19, 
the Information and Public Relations Department Punjab has launched Whatsapp Bot. 
Save Helpline no 7380173801 and send a message ‘Hi’ for help. #PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252283027817889801  

8  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪ੍ਾਉਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ 
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਡਾ. ਰਵਮੂੰ ਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ 

  

2 ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾ਼ੇਿਵ ਿ ਆਈਆ ਂਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 14 ਵਦਨ ਬਾਅਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਵਹਲੇ  ੈਸ  ਆਏ 
ਨ ਗੇਵ ਿ : ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਦੋਿੇਂ ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪ੍ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

 

3 ਵਪ੍ੂੰ ਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ 550-550 ਬ ਵ ਆ ਂਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਿਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂੰ ਭਾਲ 

ਬ ਵ ਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰ ਭਾਲ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ 
ਵ ਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

5 -ਨੋਿੇਲ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ 19)- 

ਡਾ. ਅਮਰ ਵਸੂੰ ਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇੂੰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੱੁਵਲਆ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511573752479744
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252511412145885185
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252501798796984321
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252142498467573761
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252283027817889801


-80 ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱ ਣ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਫਤ ਹਲੈਪ੍ 
ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦਾ ਪੋ੍ਸ ਰ ਸੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 - ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਢੱਲ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ 

- ਕਰਵਫਊ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇ਼ਿਾਜਤਾਂ/ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗ ੇ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539237116339260/?d=n 

2 ਐਲ ਮਨੀ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨ ੂੰ  500 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ ਵਕੱ ਾਂ ਭੇਂ  

ਅਪ੍ੀਲ - ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ, ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਸਵਹਯੋਗ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539341046328
867/?d=n 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 227 ਸੈਂਪ੍ਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਕਲੱਸ ਰ ਼ੋਿਨ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ 'ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539366066326365/?d=n 

4 ਵਕਰਸ਼ੀ ਵਿਵਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਵਿਵਗਆਨੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539380846324887/?d=n 

5 ਵ਼ਿਲੇ• ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੱਾੂੰਲ ਤੱਕ 83338 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹਈੋ 

-ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ 69257 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ,56002 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਦੀ 
ਵਲਫਵ ੂੰਗ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539377689658536/?d=n 

6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋ  ਦੀ ਮੱੁਖ ਅਨਾਜ ਮੂੰ ਡੀ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

- ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਿਾਰ ਪ੍ ਰੇ ਫਰੀਦਕੋ  ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ   

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539360722993566/?d=n 

7 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539996802929958/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539237116339260/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539341046328867/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539341046328867/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539366066326365/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539380846324887/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539377689658536/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2539360722993566/?d=n


1 ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਢੱਲ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ 

- ਕਰਵਫਊ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇ਼ਿਾਜਤਾਂ/ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ   
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252146275853705216?s=20 

2 ਐਲ ਮਨੀ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨ ੂੰ  500 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ ਵਕੱ ਾਂ ਭੇਂ  

ਅਪ੍ੀਲ - ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ, ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਸਵਹਯੋਗ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252174755450564608?s=19 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 227 ਸੈਂਪ੍ਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਕਲੱਸ ਰ ਼ੋਿਨ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ 'ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252200624139141121?s=20 

4 ਵਕਰਸ਼ੀ ਵਿਵਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਵਿਵਗਆਨੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252200848505085957?s=20  

5 ਵ਼ਿਲੇ• ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੱਾੂੰਲ ਤੱਕ 83338 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹਈੋ 

-ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ 69257 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ,56002 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਦੀ 
ਵਲਫਵ ੂੰਗ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252201288613445632?s=20   

6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋ  ਦੀ ਮੱੁਖ ਅਨਾਜ ਮੂੰ ਡੀ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਿਾਰ ਪ੍ ਰੇ ਫਰੀਦਕੋ  ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252201573268283392?s=20 

7 ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਿੂੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ- ਪ੍ਰੀਤ ਮਵਹੂੰ ਦਰ 
ਵਸੂੰ ਘਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵ ੂੰ ਗ   

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252203983063703553?s=20 

8 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252503703086489601?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਫਊ ਵਿਚ ਵਕਸੇ ਤਰ•ਾਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਢੱਲ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ- ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ 

 ਕਰਵਫਊ ਸਬੂੰ ਧੀ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇ਼ਿਾਜਤਾਂ/ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਵਹਣਗੇ   
 

2 ਐਲ ਮਨੀ  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੱਲੋਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨ ੂੰ  500 ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਈ ਵਕੱ ਾਂ ਭੇਂ  

ਅਪ੍ੀਲ - ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ, ਸਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਦੇਣ ਸਵਹਯੋਗ 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 227 ਸੈਂਪ੍ਲ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਕਲੱਸ ਰ ਼ੋਿਨ ਵਿਚ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ  ੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ 'ਤੇ ਹੋਿੇਗੀ ਕਾਰਿਾਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252146275853705216?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252174755450564608?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252200624139141121?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252200848505085957?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252201288613445632?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252201573268283392?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252203983063703553?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252503703086489601?s=20


4 ਵਕਰਸ਼ੀ ਵਿਵਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦ ੇਵਿਵਗਆਨੀਆਂ /ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਛੋ  

5 ਵ਼ਿਲੇ• ਦੀਆਂ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੱਾੂੰਲ ਤੱਕ 83338 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹਈੋ 

-ਿੱਖ ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ 69257 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ,56002 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਦੀ 
ਵਲਫਵ ੂੰਗ ਹੋਈ 

6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋ  ਦੀ ਮੱੁਖ ਅਨਾਜ ਮੂੰ ਡੀ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਿਾਰ ਪ੍ ਰੇ ਫਰੀਦਕੋ  ਸ਼ਵਹਰ ਨ ੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ 

7 ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਸਾਨਾਂ, ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਿੂੰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ- ਪ੍ਰੀਤ ਮਵਹੂੰ ਦਰ 
ਵਸੂੰ ਘਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੂੰ ਧੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵ ੂੰ ਗ   

8 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 110 ਵਰਪੋ੍ਰ ਾਂ ਆਈਆ ਂਨ ਗੇਵ ਿ -ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

8 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591552681172637/  

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪ੍ਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਦਹੇੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹੈ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਬਹਾਦਰ ਸੈਵਨਕਾਂ ਿਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂੰਗ ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591591297835442/  
 

3 ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ-  ੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਵਗੱਲ 

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591604531167452/  

4 GoG will play an important role in the fight against Covid 19- TS Shergill 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591606201167285/  

5 ਫ਼ਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37898 ਮੀਵਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ ੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591634741164431/  

6 21 ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵ਼ਿਲੇ ਦੇ 5966 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਾਿੇਗਾ ਖ਼ਰੀਵਦਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591662714494967/  

7 ਲਾਕਡਾਊਨ ਨ ੂੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ ਿੀ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਢਮੱੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592300441097861/  

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591552681172637/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591591297835442/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591604531167452/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591606201167285/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591634741164431/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2591662714494967/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592300441097861/


 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 110 ਵਰਪੋ੍ਰ ਾਂ ਆਈਆ ਂਨ ਗੇਵ ਿ -ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

8 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252194012729090048?s=20  

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪ੍ਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਦਹੇੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹੈ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਬਹਾਦਰ ਸੈਵਨਕਾਂ ਿਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂੰਗ ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224203652132870?s=20  

3 ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ-  ੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਵਗੱਲ 

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224571358318593?s=20  
 

4 GoG will play an important role in the fight against Covid 19- TS Shergill 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224944210972673?s=20  

5 ਫ਼ਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37898 ਮੀਵਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ ੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224998560813062?s=20  

6 21 ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵ਼ਿਲੇ ਦੇ 5966 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਾਿੇਗਾ ਖ਼ਰੀਵਦਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252239558114045954?s=20  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵ਼ਿਲਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 110 ਵਰਪੋ੍ਰ ਾਂ ਆਈਆ ਂਨ ਗੇਵ ਿ -ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

8 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 

2 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪ੍ਣੇ ਫਰਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਨਦਹੇੀ ਨਾਲ ਵਨਭਾਅ ਵਰਹੈ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਬਹਾਦਰ ਸੈਵਨਕਾਂ ਿਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂੰਗ ਲੜ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ 

3 ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਵਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ-  ੀ ਐਸ ਸ਼ੇਰਵਗੱਲ 

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ 

4 GoG will play an important role in the fight against Covid 19- TS Shergill 

5 ਫ਼ਾਵ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂਮੂੰ ਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 37898 ਮੀਵਿ੍ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪ੍ ੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 21 ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵ਼ਿਲੇ ਦੇ 5966 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਾਿੇਗਾ ਖ਼ਰੀਵਦਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252194012729090048?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224203652132870?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224571358318593?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224944210972673?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252224998560813062?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252239558114045954?s=20


 
YOU TUBE 
 

S.N. Post with link 

1 ਲਾਕਡਾਊਨ ਨ ੂੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ ਿੀ ਪ੍ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਢਮੱੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 

https://youtu.be/MICuo_GLedI  

 
 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1   ਵਫਰੋ਼ਿਪੁ੍ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌ਼੍ਿੀਵ ਿ ਮਰੀਜ ਦ ੇਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰ ੇ34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ੈਸ  ਵਰਪੋ੍ਰ  
ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ, ਪ੍ਰਿਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਨ ਗੇਵ ਿ। (ਿੀਵਡਓ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127746258870697&id=100049059699993 

2 Exemption to book shops, AC, Cooler repair shops withdrawn. (photo) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127764262202230&id=100049059699993 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੂੰਬਰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਬਾਰਦਾਣਾ 
ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾ  ਨਹੀਂ - ਵਕਸਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ ਪ੍ ਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਾਂ ਹੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127765568868766&id=100049059699993 

4 ਖ਼ ਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫਰੋ਼ਿਪੁ੍ਰ ਵਿੱਚ ਿੱਧ-ਿੱਧ ਖ਼ ਨਦਾਨ 
ਕਰਨ-ਅਸ਼ੋਕ ਬਵਹਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127766788868644&id=100049059699993  

5 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਵ਼ਿਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ, ਪ੍ਵਰਿਾਵਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਦਾ 
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127786818866641&id=100049059699993 

6 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਦੀ ਰੇ  ਵਲਸ । (ਫ ੋੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128097312168925&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਵ਼ਿਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ, ਪ੍ਵਰਿਾਵਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਦਾ 
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243181560672256?s=19 

https://youtu.be/MICuo_GLedI
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127746258870697&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127764262202230&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127765568868766&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127766788868644&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127766788868644&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127766788868644&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=127786818866641&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243181560672256?s=19


2 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੂੰਬਰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਬਾਰਦਾਣਾ 
ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾ  ਨਹੀਂ - ਵਕਸਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ ਪ੍ ਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਾਂ ਹੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ (ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243193032130560?s=19 

3 ਖ਼ ਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫਰੋ਼ਿਪੁ੍ਰ ਵਿੱਚ ਿੱਧ-ਿੱਧ ਖ਼ ਨਦਾਨ 
ਕਰਨ-ਅਸ਼ੋਕ ਬਵਹਲ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243440009531393?s=19  

4 Exemption to book shops, AC, Cooler repair shops withdrawn. (photo) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252244089233264642?s=19 

5  ਵਫਰੋ਼ਿਪੁ੍ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌ਼੍ਿੀਵ ਿ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰ ੇ34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ੈਸ  ਵਰਪੋ੍ਰ  
ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ, ਪ੍ਰਿਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਨ ਗੇਵ ਿ। (ਿੀਵਡਓ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252244687546540033?s=19 

6 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਦੀ ਰੇ  ਵਲਸ । (ਫ ੋੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252491559754330113?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵ਼ਿਲਹਾ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਸਐੈੱਪ੍ ਗਰੁੱ ਪ੍ਾਂ ਤ ੇਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵ਼ਿਲਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੂੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੇ ਼ਿਰ ਰਤਮੂੰ ਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੂੰ ਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਦੀ ਰੇ  ਵਲਸ । 

5 ਖ਼ ਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫਰੋ਼ਿਪੁ੍ਰ ਵਿੱਚ ਿੱਧ-ਿੱਧ ਖ਼ ਨਦਾਨ 
ਕਰਨ-ਅਸ਼ੋਕ ਬਵਹਲ 

6 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੂੰਬਰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਬਾਰਦਾਣਾ 
ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾ  ਨਹੀਂ - ਵਕਸਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਵਸੂੰ ਘ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨ਼ਿਰ ਪ੍ ਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਾਂ ਹੇ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋ੍ਵ਼ਿਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ, ਪ੍ਵਰਿਾਵਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਆਈ ਨ ਗੇਵ ਿ 

ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਵਫ਼ਊ ਦਾ 
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243193032130560?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243440009531393?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243440009531393?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252243440009531393?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252244687546540033?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252491559754330113?s=19


 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਛੋ   

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413745368851162&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕੂੰ ਸ ਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇ

ਵਦੱਤੀਆਂ ਛੋ ਾਂ  
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413746132184419&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413746742184358&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4  ਵ਼ਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 146 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਚੈਨੇਿਾਲ ਦੇ 09 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗਵ ਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413747425517623&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

5 ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਆਪ੍ਕ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3414593015433064&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਛੋ  

 
 https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252210099084382208?s=20 

2 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕੂੰ ਸ ਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇ

ਵਦੱਤੀਆਂ ਛੋ ਾਂ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252210166230990850?s=20 
 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252210243548745730?s=20 
 

4 ਵ਼ਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 146 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਚੈਨੇਿਾਲ ਦੇ 09 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗਵ ਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413745368851162&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413746132184419&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413746742184358&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413747425517623&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413747425517623&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413747425517623&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3413747425517623&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3414593015433064&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3414593015433064&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252210099084382208?s=20


 https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252210322389131265?s=20 
 

5 ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਆਪ੍ਕ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252453404334387206?s=20 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੇਣ ਲਈ ਛੋ  

2 ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਕੂੰ ਸ ਰੱਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤ ੇ

ਵਦੱਤੀਆਂ ਛੋ ਾਂ 

3 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

4 ਵ਼ਿਲੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 146 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ 

ਵਪ੍ੂੰ ਡ ਚੈਨੇਿਾਲ ਦੇ 09 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਆਈ ਨ ਗਵ ਿ 

5 ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਸੱਵਖਆ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਧਆਪ੍ਕ 

6 Rate list of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 20 April Rate List(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689179345218559/ 

2  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ੍ ਰ ਿੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689271791875981/ 

3  ਮੱੁਖ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੈਪ੍ ਨ ਅਮਵਰੂੰ ਦਰ ਵਸੂੰ ਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਫਸਲੀ ਿੂੰ ਨ-ਸੁਿੂੰ ਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਹਤ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹ ੇ ਰਕਬਾ 9.7 ਲੱਖ 
ਏਕੜ ਤੋਂ ਿਧਾ ਕੇ 12.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ ਬੀ. ੀ. ਕਾ ਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਢੁਕਿੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਪੁ੍ਖਤਾ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤ ਜਾ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ(ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689318465204647/ 

4  #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(Govt of Punjab 
Link) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689179345218559/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689271791875981/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689318465204647/


https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689376471865513/ 

5 Medical examination of all Staff deployed on COVID-19 duty in SDM Hoshiarpur 
office/field being done. By God’s grace All is well(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689413571861803/ 

6 SDM Mr. Harbans Singh and SDM Mrs.Jyoti Bala during Flag march at Garhshankar and 
Dasuya today(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689423068527520/ 

7 ਼ਿਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਸੱਧ ਹੋ ਵਰਹਾ 1905 ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ : 
ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689546911848469/ 

8 8387 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੂੰ ਡੀ ਗਈ ਡਰੋ-  -ਡੋਰ ਪੈ੍ਨਸ਼ਨ : ਵਡਪ੍ ੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689556135180880/ 

9  || 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇ
ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰ ਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸ ੇ  
ਕੂੰ  ਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪ੍ਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ (ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਵਲੂੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/864749240691368/ 

10  DC Hoshiarpur Mrs. Apneet Riyait asks Market Committee and Procurement agencies to 
make nacessary arrangements for protection of wheat crop in mandis due to inclement 
whether(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689576308512196/ 

11 Hoshiarpur : Loaded vehicles ready for Lifting in Hoshiarpur Mandi today evening.  

ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਵਲਫਵ ੂੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰ ਡੀ 
ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਵਮਤ ਮਹਾਜਨ(With Pics) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689584178511409/ 

12 ਕੋਵਿਡ-19 : ਹੁਣ ਤੱਕ 11677 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹਈੋ ਖਰੀਦ(ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689623828507444&id=226290164840815 
 

13 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689651185171375&id=
226290164840815 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  20 April Rate List(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252057710729629697?s=19 

2  #DoYouKnow? 
Can anyone treat #coronavirus with antibiotics?   

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689376471865513/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689413571861803/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689423068527520/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689546911848469/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689556135180880/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/864749240691368/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689576308512196/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689584178511409/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689623828507444&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689651185171375&id=226290164840815
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=689651185171375&id=226290164840815
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252057710729629697?s=19


No, antibiotics are effective against bacteria and not against viruses. But if you are 
hospitalized, you may be given antibiotics to prevent bacterial infections(Govt of Punjab 
Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252142498467573761?s=19 

3  #Medical examination of all Staff deployed on COVID-19 duty in SDM Hoshiarpur 
office/field being done. By God’s grace All is well(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252161047693266945?s=19 

4  #8387 लाभार्थिय ों क  1 कर ड़ 58 लाख से अर्िक बाोंटी गई है ड र टू ड र पेंशन: र्डप्टी 

कर्िश्नर 

- कहा, डाक र्िभाग की ओर से घर ों िें जाकर बाोंटी जा रही है बुढापा ि अन्य र्िर्िय सहायता 

स्कीि ों सोंबोंिी पेंशन(फ ट  सर्हत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252219886165725185?s=19 

5  #क र्िड-19: अब तक र्लए गए 322 सैंपल ों िें से 298 नैगेर्टि: र्सर्िल सजिन 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252219938325934080?s=19 

6  #क र्िड-19: अब तक 11677 िीर्टिक टन गेहों की हुई खरीद(फ़ ट  सर्हत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252220428493320194?s=19 

7  #जरुरी िसु्तओों की सप्लाई के र्लए ल ग ों के र्लए सहायक सार्बत ह  रहा 1905 हैल्पलाइन 

नोंबर: र्डप्टी कर्िश्नर(फ़ ट  सर्हत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252220671507132416?s=19 

8  #DC Hoshiarpur Mrs. Apneet Riyait asks Market Committee and Procurement agencies to 
make nacessary arrangements for protection of wheat crop in mandis due to inclement 
whether(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252233695424999425?s=19 

9  #Hoshiarpur : Loaded vehicles ready for Lifting in Hoshiarpur Mandi today evening(With 
Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252237038981722112?s=19 

10 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252269064266887169?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 20 April Rate List(With Pic) 

2  ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ੍ ਰ ਿੀਡੀਓ 

3 Medical examination of all Staff deployed on COVID-19 duty in SDM Hoshiarpur 
office/field being done. By God’s grace All is well(With Pics) 

4 SDM Mr. Harbans Singh and SDM Mrs.Jyoti Bala during Flag march at Garhshankar and 
Dasuya today(With Pics) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252142498467573761?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252161047693266945?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252219886165725185?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252219938325934080?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252220428493320194?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252220671507132416?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252233695424999425?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252237038981722112?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252269064266887169?s=19


5 ਼ਿਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵਸੱਧ ਹੋ ਵਰਹਾ 1905 ਹੈਲਪ੍ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਰ : 
ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

6 8387 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੂੰ ਡੀ ਗਈ ਡਰੋ-  -ਡੋਰ ਪੈ੍ਨਸ਼ਨ : ਵਡਪ੍ ੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ  ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

7  DC Hoshiarpur Mrs. Apneet Riyait asks Market Committee and Procurement agencies to 
make nacessary arrangements for protection of wheat crop in mandis due to inclement 
whether(With Pics) 

8 Hoshiarpur : Loaded vehicles ready for Lifting in Hoshiarpur Mandi today evening.  

ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਪ੍ਨੀਤ ਵਰਆਤ ਦੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤ ੇਵਲਫਵ ੂੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂੰ ਡੀ 
ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਹੁਵਸ਼ਆਰਪੁ੍ਰ ਸ਼ਰੀ ਅਵਮਤ ਮਹਾਜਨ(With Pics) 

9 ਕੋਵਿਡ-19 : ਹੁਣ ਤੱਕ 11677 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹਈੋ ਖਰੀਦ(ਫੋ ੋ ਸਮੇਤ) 

10 ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਿੱ ਸਐਪ੍ ਬੋ ' 
ਤੇ ਫੇਸਬੱੁਕ ਚੈ  ਬੋ ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER THREE FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788845148307179&set=pcb.788845478307
146&type=3&theater 

2 NO MOVEMENT TO BE ALLOWED IN 12 CONTAINMENT ZONES AND 

ADJOINING AREAS 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788842838307410&set=pcb.788843908307
303&type=3&theater 

3 DC Varinder Kumar Sharma Jalandhar  (Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788837374974623/UzpfSTEwMDAx
NTQ1MTAyODg3ODo3ODg4NDA3MzgzMDc2MjA/ 

4 Deputy Commissioner Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma giving details about 
exemptions given to industrialists in district. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788837374974623/ 

5 AGI INFRA LTD AND JALANDHAR HEIGHTS RESIDENTS CONTRIBUTE RS 21.30 LAKH IN 
DISTRICT RELIEF FUND SOCIETY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788832248308469&set=pcb.788832691641
758&type=3&theater 

6 DC ASKS PROCUREMENT AGENCIES TO MAKE NECESSARY ARRANGEMENTS FOR 
PROTECTION OF WHEAT CROP IN MANDIS DUE TO INCLEMENT WEATHER 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788829381642089&set=pcb.788829691642
058&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788845148307179&set=pcb.788845478307146&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788845148307179&set=pcb.788845478307146&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788842838307410&set=pcb.788843908307303&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHjiC9BKqeqOtSZkrysiAQ3gh9ouNzgHc2e02S_3HF8iDDnOK-LZ-aggqn-oQ2rhpLKrgXLzZheGde
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788842838307410&set=pcb.788843908307303&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHjiC9BKqeqOtSZkrysiAQ3gh9ouNzgHc2e02S_3HF8iDDnOK-LZ-aggqn-oQ2rhpLKrgXLzZheGde
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788842838307410&set=pcb.788843908307303&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788842838307410&set=pcb.788843908307303&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788837374974623/UzpfSTEwMDAxNTQ1MTAyODg3ODo3ODg4NDA3MzgzMDc2MjA/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788837374974623/UzpfSTEwMDAxNTQ1MTAyODg3ODo3ODg4NDA3MzgzMDc2MjA/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788837374974623/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788832248308469&set=pcb.788832691641758&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788832248308469&set=pcb.788832691641758&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788829381642089&set=pcb.788829691642058&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788829381642089&set=pcb.788829691642058&type=3&theater


7 DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES 
AND 9000 KG SUGAR IN JALANDHAR TO THE NEEDY PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788827124975648&set=pcb.788827501642
277&type=3&theater 

8 ADMINISTRATION SUPPLIES 102067 LITRES MILK, 866-KG CHEESE, 9735-KG CURD, 8256 
LITRES LASSI, 369-KG KHEER AND 9106 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788824651642562&set=pcb.788825021642
525&type=3&theater 

9 Commissioner Of Police Jalandhar(Video)  
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788724451652582/ 

10 Deputy Commissioner Jalandhar (Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788723774985983/ 

11 Deputy Commissioner Jalandhar(video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788717964986564/ 

12 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788711714987189/ 

13 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788705878321106/ 

14 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788703934987967/ 

15 Flag March In Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788698831655144/ 

16 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788696298322064/ 

17 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788694851655542/ 

18 Rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788551111669916&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ ਜਲਧੰਰ ਸਰੀ ਵਫਰਦੰਰ ਕ ਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਲੇ ਫਵਿੱਚ ਉਦਯਗੋਪਤੀਆਂ ਨ ੰ ਫਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਫਵਸਥਾਰ ਫਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਦਦੰੇ ਹਏੋ। 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252232465042685953 

2 DC Varinder Kumar Sharma Speaks after the flag march in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252210227874758659 

3 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252165946179039233 

4 Rate List of Vegetables and Fruits. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788827124975648&set=pcb.788827501642277&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788827124975648&set=pcb.788827501642277&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788824651642562&set=pcb.788825021642525&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788824651642562&set=pcb.788825021642525&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788724451652582/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788723774985983/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788717964986564/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788711714987189/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788705878321106/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788703934987967/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788698831655144/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788696298322064/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/788694851655542/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788551111669916&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788551111669916&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252232465042685953
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252210227874758659
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252165946179039233


https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252087969634299904 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER THREE FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 

2 No movement to be allowed in 12 containment zones and adjoining areas 

3 DISTRICT ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES 
AND 9000 KG SUGAR IN JALANDHAR TO THE NEEDY PEOPLE 

4   DC ASKS PROCUREMENT AGENCIES TO MAKE NECESSARY ARRANGEMENTS FOR 
PROTECTION OF WHEAT CROP IN MANDIS DUE TO INCLEMENT WEATHER 

5 AGI INFRA LTD AND JALANDHAR HEIGHTS RESIDENTS CONTRIBUTE RS 21.30 LAKH IN 
DISTRICT RELIEF FUND SOCIETY 

6 ADMINISTRATION SUPPLIES 102067 LITRES MILK, 866-KG CHEESE, 9735-KG CURD, 8256 
LITRES LASSI, 369-KG KHEER AND 9106 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

7 MAJOR ACTION BY JALANDHAR (RURAL) POLICE AGAINST ILLEGAL MINING AS TWO 
ARRESTED, TEN BOOKED AND 11 TRACTOR TROLLEYS AND ONE JCB MACHINE 
RECOVERED FROM MINING SPOT 

8 Rate List of Vegetables and Fruits. 

9 MLA Mr Pargat Singh appeals 
On Corona 

10 DC Varinder Kumar Sharma Speaks after the flag march in jalandhar 

11 Flag March In Jalandhar 

Youtube 

S.N Post and link 

1 Flag March in Jalandhar 
https://www.youtube.com/watch?v=oWt4SlnvxLE 

2 Jalandhar DC Mr Varinder Kumar Sharma speaks after the flag March in Jalandhar. 
https://www.youtube.com/watch?v=mB8UcpNG3A4 

3 Jalandhar CP Mr GPS Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=D2foIqGsuqE&t=5s 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252087969634299904
https://www.youtube.com/watch?v=oWt4SlnvxLE
https://www.youtube.com/watch?v=mB8UcpNG3A4
https://www.youtube.com/watch?v=D2foIqGsuqE&t=5s


4 DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.youtube.com/watch?v=gJ72GpW1kK0 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਪ੍ ਰਥਲਾ ਵ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾ਼ਿੀਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਇਆ ਵਸਹਤਯਾਬ 

*ਦ ਸਰੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਨ ਗੇਵ ਿ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਜਲ ਸ਼ੇਖ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ  ੀ 
*ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਫ਼ਜਲ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਵਿਦਾਈ 

*ਦ ਸਰੀ ਮਰੀ਼ਿ ਨੀਤ  ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

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

2 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ ਤੂੰਗ ਗਲ਼ੀਆ ਂਤ ੇਬਾ਼ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਮੂੰ ਨੀ ਸੈਨੀ ਾਈ਼ਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

3 || 20 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਫੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ‘ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/?modal=admin_todo_tour 
 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਪ੍ ਰਥਲਾ ਵ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਾ਼ਿੀਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਹੋਇਆ ਵਸਹਤਯਾਬ 

*ਦ ਸਰੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਿੀ ਨ ਗੇਵ ਿ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਜਲ ਸ਼ੇਖ ਨ ੂੰ  ਵਮਲੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱ  ੀ 
*ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਫ਼ਜਲ ਨ ੂੰ  ਵਦੱਤੀ ਵਿਦਾਈ 

*ਦ ਸਰੀ ਮਰੀ਼ਿ ਨੀਤ  ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 

2 ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਸੂੰ ਘ ਨੇ ਤੂੰਗ ਗਲ਼ੀਆ ਂਤ ੇਬਾ਼ਿਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਮੂੰ ਨੀ ਸੈਨੀ ਾਈ਼ਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫਲੈਾਅ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ‘ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਿਾਈ ਹੋਿੇਗੀ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ72GpW1kK0
https://www.facebook.com/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/?modal=admin_todo_tour
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4 || 20 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਫੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
 

5 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

6 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

7 Orders reg. Curfew by DM 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 WITH UNIQUE COVA APP FEATURE, YOU CAN CHECK DISTANCE FROM NEAREST COVID 
POSITIVE PATIENT 
· TO ENSURE PUBLIC SAFETY, IT ALSO ALERTS DIST ADMIN IF QUARANTINED PERSONS 
GOES BEYOND 100 MTRS: DEPUTY COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005281042848803/?d=n  

2 SENIOR CITIZENS WELFARE ASSOCIATION LUDHIANA DONATES RS 2.10 LAKH TO DISTRICT 
RED CROSS SOCIETY 
· MAXIMUM PEOPLE SHOULD COME FORWARD & DONATE: DEPUTY COMMISSIONER 
· DONATING THROUGH DISTRICT RED CROSS SOCIETY BECOMES MUCH EASIER NOW 
· ONLINE “LINK” TO MAKE PAYMENT THROUGH MOBILE PHONE ISSUED 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005280249515549/?d=n 

3 DISTRICT ADMINISTRATION TO START TESTING THROUGH “RAPID TESTING KITS” AT SABZI 
MANDI: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS NO PERMISSIONS GRANTED FOR HOME DELIVERY OF BOOKS, OPENING OF SHOPS 
ETC 
WARNS STRICT ACTION IF ANY PERSON VIOLATES THE GOVT ORDERS 
INDUSTRIES LOCATED OUTSIDE MC LIMITS & IN FOCAL POINTS WILL HAVE TO APPLY FOR 
PERMISSION BEFORE OPENING 
CONTRACTORS OF ONGOING GOVT DEVELOPMENT PROJECTS WILL ALSO HAVE TO TAKE 
DUE PERMISSION FOR DISTRICT ADMINISTRATION BEFORE STARTING WORK 
NO FRESH POSITIVE CASES IN DISTRICT TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005279682848939/?d=n  

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
April 20, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3003743409669233/?vh=e&d=n 

5 Media Bulletin 20/04/2020 #Ludhiana 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3003576749685899/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005281042848803/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005280249515549/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005279682848939/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3003743409669233/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/hashtag/ludhiana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDp3BbBhHn7lVeX8KCplPPiky_HHlON21GoEIqRNcX_P2bM6LVlb41elfFdJPcrguj5wJu37nl_4whrZ1NDi9Wesfxhv2whUX6bwsukwRgMBEVCYUFFMpM8l1sRMiU_QspR9zfnrfvmcSDL0rUGM2dDsgb6aSPiEHziOxjX0xeyFUB4cU2jjeiK-gtoOVWlAg0HkCqPw8P048Phx8DE5cs1cjNh1xOxRIz4IZ9IJFV6yJE7wzuerSmJlE2uhw5AnNh5m8GbGY19AYyNdCb2QrYrcD78onhuTAWS4ngdOtno6Fi2a9mBSeQ8mVuaYXRwJ4Ko_mn5O2hYZM92v4jG-68koutL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ludhiana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDp3BbBhHn7lVeX8KCplPPiky_HHlON21GoEIqRNcX_P2bM6LVlb41elfFdJPcrguj5wJu37nl_4whrZ1NDi9Wesfxhv2whUX6bwsukwRgMBEVCYUFFMpM8l1sRMiU_QspR9zfnrfvmcSDL0rUGM2dDsgb6aSPiEHziOxjX0xeyFUB4cU2jjeiK-gtoOVWlAg0HkCqPw8P048Phx8DE5cs1cjNh1xOxRIz4IZ9IJFV6yJE7wzuerSmJlE2uhw5AnNh5m8GbGY19AYyNdCb2QrYrcD78onhuTAWS4ngdOtno6Fi2a9mBSeQ8mVuaYXRwJ4Ko_mn5O2hYZM92v4jG-68koutL&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3003576749685899/?d=n


1 Government development projects, whose construction was underway and that 
have to be completed in public interest, permission would be granted to complete 
them. Before starting any work, necessary permission needs to be taken from the 
District Admn #Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252262490601291778?s=08 

2 The industrialists seeking permission would have to ensure that their labour is 
quarantined within their factory premises. If the industrialist fails to quarantine the 
Labour inside the factory premises, then the labour would have to be provided 
with transportation service. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252261983048646664?s=08 

3 Industry is being allowed to open only conditionally and by taking due permission. 
First of all, the industries in rural areas and focal points would be granted 
permission to run their businesses. For securing the permission, the industrialists 
would have to apply with GM DIC. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252261818241896449?s=08 

4 #Ludhiana DC @239pradeep clarified that no exemption have been given to open 
book shops or shops selling electrical goods/items. He warned that if any 
shopkeeper tries to violate the government orders, then strict action would be 
taken against them. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252261308709384192?s=08 

5 Unique in-built feature in the #COVA App is helping the people #StaySafe, by 
allowing them to check the distance from the nearest #COVID19 positive person, 
and also alerting the district admn if a quarantined patient or suspect moves 
beyond 100 meters of her/his base location. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252222841271062534?s=08 

6 The District Admn today got a shot in the arm when the Senior Citizens Welfare 
Association donated Rs 2.10 lakh to the District #RedCrossSociety, #Ludhiana. 
DC @239pradeep thanked Association president S P Karkara and his team for 
their donation for this noble cause.  
#COVID19 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252222013244129280?s=08 

7 #COVID19 Media Bulletin of 20/04/2020 #Ludhiana 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252212840154517508?s=08 

8 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 WITH UNIQUE COVA APP FEATURE, YOU CAN CHECK DISTANCE FROM NEAREST COVID 
POSITIVE PATIENT 
· TO ENSURE PUBLIC SAFETY, IT ALSO ALERTS DIST ADMIN IF QUARANTINED PERSONS 
GOES BEYOND 100 MTRS: DEPUTY COMMISSIONER (English & Punjabi) 

2 SENIOR CITIZENS WELFARE ASSOCIATION LUDHIANA DONATES RS 2.10 LAKH TO DISTRICT 
RED CROSS SOCIETY 
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· MAXIMUM PEOPLE SHOULD COME FORWARD & DONATE: DEPUTY COMMISSIONER 
· DONATING THROUGH DISTRICT RED CROSS SOCIETY BECOMES MUCH EASIER NOW 
· ONLINE “LINK” TO MAKE PAYMENT THROUGH MOBILE PHONE ISSUED (English & 
Punjabi) 

3 DISTRICT ADMINISTRATION TO START TESTING THROUGH “RAPID TESTING KITS” AT SABZI 
MANDI: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS NO PERMISSIONS GRANTED FOR HOME DELIVERY OF BOOKS, OPENING OF SHOPS 
ETC 
WARNS STRICT ACTION IF ANY PERSON VIOLATES THE GOVT ORDERS 
INDUSTRIES LOCATED OUTSIDE MC LIMITS & IN FOCAL POINTS WILL HAVE TO APPLY FOR 
PERMISSION BEFORE OPENING 
CONTRACTORS OF ONGOING GOVT DEVELOPMENT PROJECTS WILL ALSO HAVE TO TAKE 
DUE PERMISSION FOR DISTRICT ADMINISTRATION BEFORE STARTING WORK 
NO FRESH POSITIVE CASES IN DISTRICT TODAY (English & Punjabi) 

4 New directions by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal dated 
April 20, 2020 

5 Media Bulletin 20/04/2020 #Ludhiana 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 58522 ਮੀ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ : ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

-ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 46107 ਮੀ ਰਕ  ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 

-ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਅੂੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 

-ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਿੀ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਖ਼ਆਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659341251511156?__tn__=-R 
 

2 ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਪੁ੍ਵਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਿਾਿਾਂ, ਅੂੰ ਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ 
ਪੈ੍ਨਸਨਾਂ ਿੂੰ ਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਆਤ   

-ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘ ਣ ਨਾਲ ਕੋਾੋਰੋਾੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਾੋਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਨ ੂੰ  ਸਫਲ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਵਮਲੇਗੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659339784844636?__tn__=-R 
 

3 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰ  ੀਅਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱਖ-ਿੱਖ ਯੁਵਨ ਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ 1500 ਮਾਸਕ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨ ੂੰ  
ਕੀਤੇ ਸਪੁ੍ਰਦ 

 -ਆਈ. ੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰ  ੀਅਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਲੋੜਿੂੰ ਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ 

-ਆਈ. ੀ.ਆਈ  ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਵਹਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 5 ਹ਼ਿਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ  ੀਚਾ ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ 3000 

ਮਾਸਕ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659292991515982?__tn__=-R 
 

 
TWITTER 
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S.N. Post with link 

1 ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਹੋਈ 58522 ਮੀ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ : ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ 

-ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 46107 ਮੀ ਰਕ  ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 

-ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਅੂੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਵਦੱਕਤ 

-ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਿੀ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਖ਼ਆਲ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252193445696778240?s=20 
 

2 ਮਾਨਸਾ ਪੁ੍ਵਲਸ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਪੁ੍ਵਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਿਾਿਾਂ, ਅੂੰ ਗਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ 
ਪੈ੍ਨਸਨਾਂ ਿੂੰ ਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਆਤ   

-ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘ ਣ ਨਾਲ ਕੋਾੋਰੋਾੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਾੋਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਵਫਊ ਨ ੂੰ  ਸਫਲ 

ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਵਮਲੇਗੀ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252193365908549633?s=20 
 

3 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰ  ੀਅਰਾਂ ਦੀਆ ਂਿੱਖ-ਿੱਖ ਯੁਵਨ ਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਵਤਆਰ 1500 ਮਾਸਕ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨ ੂੰ  
ਕੀਤੇ ਸਪੁ੍ਰਦ 

 -ਆਈ. ੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰ  ੀਅਰਾਂ ਿੱਲੋਂ  ਲੋੜਿੂੰ ਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ 

-ਆਈ. ੀ.ਆਈ  ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ਵਹਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 5 ਹ਼ਿਾਰ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ  ੀਚਾ ; ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ 3000 

ਮਾਸਕ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252164951889698817?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Door to door Pention distribute by Mansa police  

2 Wheat procurement video 

3 Wheat procurement report of Mansa District 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 | 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864749244024701&id=108252917188738
6 
 

2 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਤੋ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਸੱਵਖਆਰਥਣਾਂ ਿੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ  3000 ਮਾਸਕ  

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252193445696778240?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252193365908549633?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252164951889698817?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=AZVYtvC20fSVJFjYH5bnot8AUy2j2TyIVVpLzyG_Gh32k55AWDmZmkzIZAC-uAI0K41w9Rg9_Bbfty0Nvktwgddwro3IsSYYSx91D-5mdTYkTPXLDpqEDPinhFPqlaHER_oQtzXFbNBJYQnVqUeVUCrx49XW1tM5qyT0mtMu5Zd0eQ&__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=AZVYtvC20fSVJFjYH5bnot8AUy2j2TyIVVpLzyG_Gh32k55AWDmZmkzIZAC-uAI0K41w9Rg9_Bbfty0Nvktwgddwro3IsSYYSx91D-5mdTYkTPXLDpqEDPinhFPqlaHER_oQtzXFbNBJYQnVqUeVUCrx49XW1tM5qyT0mtMu5Zd0eQ&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864749244024701&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=864749244024701&id=1082529171887386


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634959133311051&id=10825291718873
86 
 

3 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੱੁਲ 26,891 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱੁ੍ਜੀ-ਵਡਪ੍ ੀ  ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

---ਵਕਸਾਨ ਮੂੰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਬਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗ ੇਦਾਖਲ 

--ਆੜਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਾਸ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634947323312232&id=10825291718873
86 
 

4 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਨ ੂੰ  200 ਰੇਵਪ੍ਡ  ੈਸਵ ੂੰ ਗ ਵਕੱ ਾਂ ਵਮਲੀਆਂ, ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਪ੍ਲ ਨੇਗੈਵ ਿ 

--ਪ੍ ਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਂਰਵੇਪ੍ਡ ਵਰਸਪ੍ਾਂਸ  ੀਮਾਂ ਦੇ 'ਯੋਧੇ' 
----ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 24 ਘੂੰ ੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂ ੀਮਾਂ: ਡਾ ਵਗੱਲ 

----ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ: ਰਛਪ੍ਾਲ ਸੋਸਣ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634925526647745&id=10825291718873
86 
 

5 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਬਰਕਰਾਰ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਤੇ ਸਵਥਤ ਢਾਵਬਆਂ,  ਰੱਕ 
ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634918246648473&id=10825291718873
86 
 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵ਼ਿਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਸਿੇਰੇ 11:00 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ  6:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜਰ ਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰੀਪ੍ਰ-ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  

--ਤ ੜੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਰ ਿਾਰ ਧੋਣ, ਹੈਡ ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿਰ, ਮਾਸਕ, 
ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗ ੇਿਰਤ ੋ

--ਵਕਸਾਨ ਸ਼ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗ ੇਖਾਸ ਵਖਆਲ 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634910396649258&id=10825291718873
86 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ 

ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ ਫਬਆਨ । 
 

2 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਦਰਾਂ ਤੋ ਵਸੱਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਵਸੱਵਖਆਰਥਣਾਂ ਿੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਏ  3000 ਮਾਸਕ  

3 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੱੁਲ 26,891 ਮੀਵ ਰਕ  ਨ ਕਣਕ ਮੂੰ ਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱੁ੍ਜੀ-ਵਡਪ੍ ੀ  ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634959133311051&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634959133311051&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634947323312232&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634947323312232&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634925526647745&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634925526647745&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634918246648473&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634918246648473&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634910396649258&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1634910396649258&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=AZVYtvC20fSVJFjYH5bnot8AUy2j2TyIVVpLzyG_Gh32k55AWDmZmkzIZAC-uAI0K41w9Rg9_Bbfty0Nvktwgddwro3IsSYYSx91D-5mdTYkTPXLDpqEDPinhFPqlaHER_oQtzXFbNBJYQnVqUeVUCrx49XW1tM5qyT0mtMu5Zd0eQ&__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=AZVYtvC20fSVJFjYH5bnot8AUy2j2TyIVVpLzyG_Gh32k55AWDmZmkzIZAC-uAI0K41w9Rg9_Bbfty0Nvktwgddwro3IsSYYSx91D-5mdTYkTPXLDpqEDPinhFPqlaHER_oQtzXFbNBJYQnVqUeVUCrx49XW1tM5qyT0mtMu5Zd0eQ&__tn__=*NK-R


---ਵਕਸਾਨ ਮੂੰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਵਬਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗ ੇਦਾਖਲ 

--ਆੜਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਾਸ 

 

4 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਨ ੂੰ  200 ਰੇਵਪ੍ਡ  ੈਸਵ ੂੰ ਗ ਵਕੱ ਾਂ ਵਮਲੀਆਂ, ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਏ.ਸੀ.ਪ੍ੀ. ਲੁਵਧਆਣਾ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਪ੍ਲ ਨੇਗੈਵ ਿ 

--ਪ੍ ਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਂਰਵੇਪ੍ਡ ਵਰਸਪ੍ਾਂਸ  ੀਮਾਂ ਦੇ 'ਯੋਧੇ' 
----ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 24 ਘੂੰ ੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂ ੀਮਾਂ: ਡਾ ਵਗੱਲ 

----ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ  ੀਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ: ਰਛਪ੍ਾਲ ਸੋਸਣ 

 

5 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰਵਫਊ ਬਰਕਰਾਰ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਤੇ ਸਵਥਤ ਢਾਵਬਆਂ,  ਰੱਕ 
ਵਰਪੇ੍ਅਰ ਿਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵ਼ਿਲਹੇ ਅੂੰਦਰ ਸਿੇਰੇ 11:00 ਿਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਮ  6:00 ਿਜੇ ਤੱਕ ਜਰ ਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, 
ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰੀਪ੍ਰ-ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  

--ਤ ੜੀ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਰ ਿਾਰ ਧੋਣ, ਹੈਡ ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿਰ, ਮਾਸਕ, 
ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗ ੇਿਰਤ ੋ

--ਵਕਸਾਨ ਸ਼ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਿੀ ਆਪ੍ਣੀ ਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗ ੇਖਾਸ ਵਖਆਲ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਾ਼ਿੀਵ ਿ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਿਾਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ -ਕਮ- ਿਧੀਕ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ (ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂ ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਯਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201207290219783/ 
 

2 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ  ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਿਾਂ, ਕੈ ਲ ਪ੍ੌਂਡਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ ਆ ਂਦੇ ਚਾਰੇ, ਤ ੜੀ ਆਵਦ ਦੀ 
ਵਨਰਵਿਘਨ ਉਪ੍ਲਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇ ੀ ਗਵ ਤ, 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201335373540308/ 
 

3 ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201334696873709/ 
 

4 Today 20 April Distt. COVID 19 Update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201273416879837/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201207290219783/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201335373540308/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201334696873709/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201273416879837/


5 ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201244073549438/ 
 

6 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਸਕ ਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201141286893050/ 
 

7 ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚਤੇ ਵਨਰੀਖਣ, ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ70 ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਚਲਾਣ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201139786893200/ 
 

8 ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਪਫਟਆਲਾ ਦੇ ਅਫਧਕਾਰੀ ਸਬਿੀਆ ਂਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜੇੀਆਂ ਵਾਫਲਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਫੈਨਗੰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201134993560346/ 
 

9 ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਪਫਟਆਲਾ ਦੇ ਅਫਧਕਾਰੀ ਸਬਿੀਆ ਂਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜੇੀਆਂ ਦੇ ਕਰਫਫ਼ਊ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201129666894212/ 
 

10 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਫਟਆਲਾ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਫਸਘੰ ਸਨੌਰ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬਧੰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਮਕੌੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ ਫਨਰਫਵਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਫਲਫ਼ਫਟਗੰ ਸਬਧੰੀ ਫਨਰਦਸ਼ੇ ਫਦਦੰੇ ਹਏੋ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201113883562457/ 
 

11 ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਫਟਗੰ ਦਾ ਕਮੰ ਨਾਲੋਂ  ਨਾਲ ਜਾਰੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201084500232062/ 
 

12 ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਦੇ ਫਜਨਹਾਂ ਖਤੇਰਾ ਂ’ਚ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਾਿੀਫਟਵ ਮਰੀਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹਾ ਂਨ ੰ ਫਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਕਟੰਨੈਮੈਂਟ ਿਨੋ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖਤੇਰਾਂ ਨ  ੰਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਰਹਾ ਹੈ ਫਜਸ ਤਫਹਤ ਪਫਟਆਲਾ ਸ਼ਫਹਰ 

ਫਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਕਟੰਨੈਮੈਂਟ ਿਨੋ ਫਵਿੱਚ ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ  ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਫਕਿੱਟਾ ਂਪਾਕੇ ਖਤੇਰਾ ਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਰੀਏ ਨ ੰ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੰ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201072316899947/ 
 

13 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬ਼ਿੀ ਮੂੰ ਡੀ ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ੇਲ ਰ ੇਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201055706901608/ 
 

14 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬ਼ਿੀ ਮੂੰ ਡੀ ਰਾਜਪੁ੍ਰਾ ਵਿਖੇ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ਲੇ ਰ ੇਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201055083568337/ 
 

15 ਰਾਜਪ ਰਾ ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਫਟਵ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਫਹਲਾ ਪਾਜੀਫਟਵ ਫਮਲੀ ਮਫਹਲਾ ਦੇ 

ਸਪੰਰਕ ਚ ਆਏ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਸੈਟਾ ਂਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਾਜੀਫਟਵ ਕਸੇਾ ਂਦੀ ਕ ਲ ਫਗਣਤੀ 31 ਤੇ ਪ ਿੱਜੀ । 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201484756858703/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201244073549438/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201141286893050/
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https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201134993560346/
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https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201072316899947/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201055706901608/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201055083568337/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201484756858703/


1 #PunjabFightsCorona 

ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਕਾਰਜ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
-ਜੀ.ਐਮ. DIC ਨ ੂੰ  ਹਦਾਇਤ, ਕੇਿਲ ਸਰਤਾਂ ਪ੍ ਰੀਆ ਂਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ- @KUMARAMIT_IAS @capt_amarinder @preneet_kaur 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252251835676549127?s=19 
 

2 ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਅੂੰਦਰ ਗਊਸਾਲਾਿਾਂ, ਕੈ ਲ ਪ੍ੌਂਡਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ ਆ ਂਦੇ ਚਾਰੇ, ਤ ੜੀ ਆਵਦ ਦੀ 
ਵਨਰਵਿਘਨ ਉਪ੍ਲਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇ ੀ ਗਵ ਤ, ਵਡਪ੍ ੀ ਡਾਇਰੈਕ ਰ ਪ੍ਸ  ਪ੍ਾਲਣ, ਸੂੰਯੁਕਤ 

ਕਵਮਸਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਓਜ ਸਾਮਲ @PunjabGovtIndia 

@CMOPb @capt_amarinder @preneet_kaur @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252240186387251201?s=19 
 

3 ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ #covid19 ਦ ੇਪਾਿੀਫਟਵ ਕਸੇਾ ਂਲਈ ਬਣਾਏ 

ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ -ਕਮ-ਵਧੀਕ ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ (ਫਵਕਾਸ) ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਫਟਆਲਾ 

ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ ਅਪੀਲ। @CMOPb @PunjabGovtIndia @capt_amarinder 

@KUMARAMIT_IAS  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1201207290219783&id=681961292
144388 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252203871872716801?s=08 
 

4 ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹ?ੈ #coronavirus ਨ ੂੰ  ਵਕਸੇ #antibiotics ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। But if you 

are hospitalized, you may be given antibiotics to prevent bacterial infections. 

#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252192334428725248?s=19 
 

5 #covid19 #Procurement 

ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਫਟਗੰ ਦਾ ਕਮੰ ਨਾਲੋਂ  ਨਾਲ ਜਾਰੀ। 

@CMOPb @capt_amarinder @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS ਵਿੱਲੋਂ  ਖਰੀਦ 

ਏਜਸੰੀਆ ਂਨ ੰ ਫਲਿਫਟਗੰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦਸ਼ੇ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252187289444397057?s=19 
 

6 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਫਟਆਲਾ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਫਸਘੰ ਸਨੌਰ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬਧੰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਮਕੌੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ ਫਨਰਫਵਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਫਲਫ਼ਫਟਗੰ ਸਬਧੰੀ ਫਨਰਦਸ਼ੇ ਫਦਦੰੇ ਹਏੋ। 

#Procurement @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252185482357858306?s=19 
 

7 ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਨਰੀਖਣ, ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ70 ਦੇ ਕਰੀਬ 

ਚਲਾਣ 

-ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਿੀ ਰੱਦ ਹੋਿੇਗਾ-ਪ੍ ਨਮਦੀਪ੍ ਕੌਰ 

-ਇੱਕ ਜਗਹਾ ਖੜਹਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗ ੇਵਿਕਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰੁੱ ਧ 

ਹੋਿੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ 
@PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252177724438872065?s=19 
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8 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਿੱਲੋਂ  ਵਕਤਾਬਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਸਕ ਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ-ਸਕ ਲ 

3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਕਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮ਼ਿਬ ਰ ਨਾ ਕਰਨ-ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਕਤਾਬਾਂ 
ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਤੋਂ ਿੀ ਗੁਰੇ਼ਿ ਕਰਨ-@KUMARAMIT_IAS 

@CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252175735177052162?s=19 
 

9 #COVID19 ਪ੍ਾ਼ਿੀਵ ਿ ਮਰੀ਼ਿ ਵਮਲਣ 'ਤੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਕੂੰ ੇਨਮੈਂ  ਼ੋਿਨ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕਰਨ 

ਤਵਹਤ ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਦੇ ਕੂੰ  ੇਨਮੈਂ  ਼ੋਿਨ 'ਚ ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੱਲੋਂ  ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ ਵਕੱ ਾਂ ਪ੍ਾਕੇ 

ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਰੀਏ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੇ ਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਰੀ @KUMARAMIT_IAS  

@capt_amarinder  
@preneet_kaur 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252136105320857603?s=19 
 

10 #Covid_19 ਕਰਫਿਊ ਦਰੌਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮਟੇੀ ਪਫਟਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪ ਰਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਿਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜੀਆ ਂਦੇ ਫਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਕੋ ਭਾਅ। #punjabfightscorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252125715727777796?s=19 
 

11 ਰਾਜਪੁ੍ਰਾ 'ਚ #covid19 ਪਾਜੀਫਟਵ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਫਹਲਾ ਪਾਜੀਫਟਵ ਫਮਲੀ 

ਮਫਹਲਾ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਚ ਆਏ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਸੈਟਾ ਂਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਫਵਿੱਚ ਪਾਜੀਫਟਵ ਕਸੇਾਂ ਦੀ 

ਕ ਲ ਫਗਣਤੀ 31 'ਤੇ ਪ ਿੱਜੀ। #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252396562883284993?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਵਜੂੰ ਦਰਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਾ਼ਿੀਵ ਿ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ 
ਆਈਸੋਲੇਸਨ ਿਾਰਡ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ -ਕਮ- ਿਧੀਕ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸਨਰ (ਵਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂ ) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਯਾਦਿ ਦੀ ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ੀਲ  (ਿੀਡੀਓ) 

2 ਵ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ  ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਿਾਂ, ਕੈ ਲ ਪ੍ੌਂਡਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਾ ਪ੍ਸ਼ ਆ ਂਦੇ ਚਾਰੇ, ਤ ੜੀ ਆਵਦ ਦੀ 
ਵਨਰਵਿਘਨ ਉਪ੍ਲਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇ ੀ ਗਵ ਤ,  (ਪ੍ਰਸੈ ਨੋ ) 

3 ਜਰ ਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਯੋਵਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ  (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ) 

4 Today 20 April Distt. COVID 19 Update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਿੀਡੀਓ) 

5 ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ?  (ਫੋ ੋ) 

6 ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿੱਲੋਂ ਵਕਤਾਬਾਂ ਸਬੂੰ ਧੀਂ ਸਕ ਲਾਂ ਤੇ ਪੁ੍ਸਤਕ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ 
(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ) 

https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252175735177052162?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252136105320857603?s=19
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/punjabfightscorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252125715727777796?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252396562883284993?s=19


7 ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਿੇਚਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਅਚਨਚਤੇ ਵਨਰੀਖਣ, ਕਰਵਫਊ ਪ੍ਾਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ70 ਦੇ ਕਰੀਬ 
ਚਲਾਣ   (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋ ) 

8 ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਪਫਟਆਲਾ ਦੇ ਅਫਧਕਾਰੀ ਸਬਿੀਆ ਂਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜੇੀਆਂ ਵਾਫਲਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕਫੈਨਗੰ ਕਰਦੇ ਹਏੋ।  

(ਫੋ ੋ) 

9 ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਪਫਟਆਲਾ ਦੇ ਅਫਧਕਾਰੀ ਸਬਿੀਆ ਂਤੇ ਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜੇੀਆਂ ਦੇ ਕਰਫਫ਼ਊ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਦੇ ਹਏੋ। 

(ਫੋ ੋ) 

10 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਫਟਆਲਾ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਫਸਘੰ ਸਨੌਰ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬਧੰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਿਾ ਲੈਣ ਮਕੌੇ 

ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ ਫਨਰਫਵਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਫਲਫ਼ਫਟਗੰ ਸਬਧੰੀ ਫਨਰਦਸ਼ੇ ਫਦਦੰੇ ਹਏੋ। (ਫੋ ੋ) 

11 ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਅਨਾਜ ਮਡੰੀ ਫਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿਫਟਗੰ ਦਾ ਕਮੰ ਨਾਲੋਂ  ਨਾਲ 

ਜਾਰੀ।(ਿੀਡੀਓ) 

12 ਪਫਟਆਲਾ ਫਿਲਹੇ  ਦੇ ਫਜਨਹਾਂ ਖਤੇਰਾ ਂ’ਚ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਾਿੀਫਟਵ ਮਰੀਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਉਨਹਾ ਂਨ ੰ ਫਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ 

ਵਿੱਲੋਂ  ਕਟੰਨੈਮੈਂਟ ਿਨੋ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖਤੇਰਾਂ ਨ  ੰਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਫਰਹਾ ਹੈ ਫਜਸ ਤਫਹਤ ਪਫਟਆਲਾ ਸ਼ਫਹਰ 

ਫਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਕਟੰਨੈਮੈਂਟ ਿਨੋ ਫਵਿੱਚ ਨਗਰ ਫਨਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਵਿੱਲੋਂ  ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਫਕਿੱਟਾ ਂਪਾਕੇ ਖਤੇਰਾ ਂਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਰੀਏ ਨ ੰ ਸਨੇੈਟਾਈਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੰ ਜਾਰੀ ਹ।ੈ (ਫੋ ੋ) 

13 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬ਼ਿੀ ਮੂੰ ਡੀ ਪ੍ਵ ਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ੇਲ ਰ ੇਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
(ਫੋ ੋ) 

14 ਅੱਜ ਵਮਤੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ  ਸਬ਼ਿੀ ਮੂੰ ਡੀ ਰਾਜਪੁ੍ਰਾ ਵਿਖੇ ਸਬ਼ਿੀਆ ਂਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰ ਲੇ ਰ ੇਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
(ਫੋ ੋ) 

15 ਰਾਜਪ ਰਾ ਚ ਕਰਨੋਾ ਪਾਜੀਫਟਵ ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪਫਹਲਾ ਪਾਜੀਫਟਵ ਫਮਲੀ ਮਫਹਲਾ ਦੇ 

ਸਪੰਰਕ ਚ ਆਏ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟਸੈਟਾ ਂਚੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਾਜੀਫਟਵ ਕਸੇਾ ਂਦੀ ਕ ਲ ਫਗਣਤੀ 31 ਤੇ ਪ ਿੱਜੀ । 

(ਮਸੈਜੇ) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 20.04.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/QRT1CfUhXVc 

2 ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਿਾਰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਪਰੀਤੀ 
ਯਾਦਿ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/oUHqQx8sdgY 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://youtu.be/QRT1CfUhXVc
https://youtu.be/oUHqQx8sdgY


1 ਹੋਰਨਾਂ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਜੂੰ ਮ  ਕਸਮੀਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਰਨ ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂੰ ਮ  
ਕਸਮੀਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
296015365991  

2 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚੂੰ ਤਪ੍ ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ ਾਨਕੋ ) ਦਾ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
283555367237  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਿਣਨਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
319012030358  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੋਰਨਾਂ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਜੂੰ ਮ  ਕਸਮੀਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਰਨ ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂੰ ਮ  
ਕਸਮੀਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/DPathankot/status/1252399413948936198?s=08  

2 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚੂੰ ਤਪ੍ ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ ਾਨਕੋ ) ਦਾ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 
https://twitter.com/DPathankot/status/1252402488692494336?s=08  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਿਣਨਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹੋਰਨਾਂ ਸ ਵਬਆਂ ਤੋਂ ਜੂੰ ਮ  ਕਸਮੀਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਰਨ ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂੰ ਮ  
ਕਸਮੀਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ 

2 ਕਰੋਨਾ ਆਈਸੋਲੇ  ਹਸਪ੍ਤਾਲ (ਵਚੂੰ ਤਪ੍ ਰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ ਾਨਕੋ ) ਦਾ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਦੋਰਾ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਿੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਵਿਣਨਾ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਬਰਹਮ ਸਾਗਰ ਸੂੰ ਤ  ਰਸ  ਿੱਲੋਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰ ਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੂੰ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੂੰ ਡ ਲਈ ਸੌਵਪ੍ਆ 
02 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837843256711092&id=289205534908203 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519296015365991
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519296015365991
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519283555367237
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519283555367237
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519319012030358
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519319012030358
https://twitter.com/DPathankot/status/1252399413948936198?s=08
https://twitter.com/DPathankot/status/1252402488692494336?s=08
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837843256711092&id=289205534908203


2 65 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ, 00 ਪੈ੍ਵਡੂੰ ਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋ੍ਜਵ ਿ- ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837821580046593&id=289205534908203 

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰ ੀ ਰ ਪ੍ਨਗਰ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਵਮਲ ਕੇ 
ਲੋੜਿੂੰ ਦਾ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰਲੇ  ਸਮੱਗਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰ ਰੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ 
ਹਰਵਸਮਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰ ਘ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837841013377983&id=289205534908203              

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਹਮ ਸਾਗਰ ਸੂੰ ਤ  ਰਸ  ਿੱਲੋਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰ ਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੂੰ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੂੰ ਡ ਲਈ ਸੌਵਪ੍ਆ 
02 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252241413854674945?s=19 

2 65 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ, 00 ਪੈ੍ਵਡੂੰ ਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋ੍ਜਵ ਿ- ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252235483943333891?s=19 

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰ ੀ ਰ ਪ੍ਨਗਰ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਵਮਲ ਕੇ 
ਲੋੜਿੂੰ ਦਾ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰਲੇ  ਸਮੱਗਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰ ਰੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ 
ਹਰਵਸਮਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰ ਘ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252241685284827137?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਰਹਮ ਸਾਗਰ ਸੂੰ ਤ  ਰਸ  ਿੱਲੋਂ ਮੱੁਖ ਮੂੰ ਤਰੀ ਰਲੀਫ ਫੂੰ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂੰ ਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੂੰ ਡ ਲਈ ਸੌਵਪ੍ਆ 
02 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੈੱਕ 

2 65 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 63 ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰ  ਨ ਗਵ ਿ, 00 ਪੈ੍ਵਡੂੰ ਗ ਅਤੇ 02 ਕੇਸ ਪੋ੍ਜਵ ਿ- ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

3 ਵਜਲਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰ ੀ ਰ ਪ੍ਨਗਰ ਿੱਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਜਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਵਮਲ ਕੇ 
ਲੋੜਿੂੰ ਦਾ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਵਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰਲੇ  ਸਮੱਗਰੀ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰ ਰੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ 
ਹਰਵਸਮਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰ ਘ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837821580046593&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837841013377983&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252241413854674945?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252235483943333891?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252241685284827137?s=19


1 #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਫਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਲੈਣ ਨ ੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾ ਂਬਾਰੇ ਚਡੰੀਗੜਹ  ਫਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਟੰਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਫਧਕਾਰਤ 

ਫਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/864749257358033/?vh=e&d=n 

2 ਫਜਨਹਾਂ ਮਰੀਿਾ ਂਨ ੰ ਟਸੈਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤਿੱਕ (ਫਜਸਨ  ੰਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਇਿੱਕ ਫਦਨ ਲਿੱਗਦਾ ਹ)ੈ ਸਸੰਥਾਤਮਕ ਸਭੰਾਲ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨਹਾ ਂਲਈ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਫਹਬ, ਸਗੰਰ ਰ ਫਵਖੇ ਫਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹ।ੈ ਇਿੱਥੇ ਫਰਹਾਇਸ਼ 

ਤੇ ਖਾਣਾ ਮ ਫ਼ਤ ਮ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ। ਹਰ ਫਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿੱਖਰਾ ਪਖਾਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰ ਮ ਹੋਵਗੇਾ ਤੇ ਫਕਸ ੇਵੀ 

ਫਵਅਕਤੀ ਨ ੰ ਮਸਤ ਆਣਾ ਸਾਫਹਬ ਫਵਖੇ ਘ ਲਣ ਫਮਲਣ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੇੀ। 

ਫਜਹੜੇ ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ ਪਮੈੇਂਟ ਬਫੇਸਸ ‘ਤੇ ਫਕਊਰੈਂਟਾਈਨ ਦੀ ਸ ਫਵਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੇੀ, ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਹਟੋਲ ਰੈੱ ਡ ਐੱਪਲ 

ਸਗੰਰ ਰ ਫਵਖੇ 2000 ਪਰਤੀ ਫਦਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਖਰਾ) ਫਜਸ ‘ਚ ਫਤਨੇੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹ/ਕਿੌੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਵਗੇੀ ਦਾ ਬਦੰਬੋਸਤ ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਖਰੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਫਿਆਦਾ 

ਥਾਵਂਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਕਉਂਫਕ ਫਜਨੰੀਆਂ ਥਾਵਂਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਨੇੰ ਹੀ ਮਡੈੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾ ਂਦੀ ਲੋੜ 

ਪਵੇਗੀ। ਫਿਲਹ ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਗੰਰ ਰ ਤ ਹਾਡੇ ਸਫਹਯਗੋ ਲਈ ਧਨੰਵਾਦੀ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637956986449892/?d=n 

3 ਲ ਫਧਆਣਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਾਿੀਫਟਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਫਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਗੰਰ ਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਐਸ.ਆਈ। ਕਟੰਕਟੈ ਟਰਫੇਸਗੰ ਦੀ 

ਪਰਫਕਫਰਆ ਸ਼ ਰ  
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638050513107206/?d=n 

4 ਵ਼ਿਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦ ੇਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ 
ਵਗਰਦਾਿਰੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638494016396189/?d=n 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲ ਫਧਆਣਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਪਾਿੀਫਟਵ ਮਰੀਿ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਫਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਗੰਰ ਰ ਦਾ ਇਿੱਕ ਐਸ.ਆਈ। ਕਟੰਕਟੈ ਟਰਫੇਸਗੰ ਦੀ 

ਪਰਫਕਫਰਆ ਸ਼ ਰ  
 

2 ਵ਼ਿਲਹਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇ਼ਿ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦ ੇਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ 
ਵਗਰਦਾਿਰੀ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ 

3  

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525122014871680&id=128209614562924
, fire incident at mullanpur, prompt action by District Administration  

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525128211537727&id=128209614562924
, inspection team of district administration conducts surprise check at Verka milk plant 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525220114861870&id=128209614562924
, Two patients win battle against corona virus  

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.ARCyQqkhyWNSiEz2tRnWIiC2dxxl-JT3EpXhcABe3S52dZpEPG057-hL_AbDI1LhLlxnRE8aWw3tgjZ8XPKRPkBoFkpiFLhIl5_1n8pDrvvz5Xay83LzBWiWMQj5n-o5S_pmIK7fWwj637dw3dCQJ4WmMqdOa7obkTbJq_Tw-EuClX0ra4N5d4Kw4yzOZSFtg7ng2AqNe3BccW1aAG7UGg4hr-7fZdGwix2cmOCaXTTZS_p-OHdc5s9wvjH2nNj8Qs89Z7B_aFhv1LQ5VQZVWpMBMREEEj04bunxw133N7EIMxupy6M-9lwhudIuNj1NBoKbq_uczHazxa3oQSN0fbBZe4O4Da6VdZOHbg&__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.ARCyQqkhyWNSiEz2tRnWIiC2dxxl-JT3EpXhcABe3S52dZpEPG057-hL_AbDI1LhLlxnRE8aWw3tgjZ8XPKRPkBoFkpiFLhIl5_1n8pDrvvz5Xay83LzBWiWMQj5n-o5S_pmIK7fWwj637dw3dCQJ4WmMqdOa7obkTbJq_Tw-EuClX0ra4N5d4Kw4yzOZSFtg7ng2AqNe3BccW1aAG7UGg4hr-7fZdGwix2cmOCaXTTZS_p-OHdc5s9wvjH2nNj8Qs89Z7B_aFhv1LQ5VQZVWpMBMREEEj04bunxw133N7EIMxupy6M-9lwhudIuNj1NBoKbq_uczHazxa3oQSN0fbBZe4O4Da6VdZOHbg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/864749257358033/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2637956986449892/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638050513107206/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638494016396189/?d=n
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525122014871680&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525122014871680&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525128211537727&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525128211537727&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525220114861870&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525220114861870&id=128209614562924


4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525251351525413&id=128209614562924
, 30121 tonnes of wheat procured on 6th day 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525356711514877&id=128209614562924
, Can anyone treat corona virus with antibiotics? 

6 Field activitY Derabassi 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252153091446566912?s=19, fire incident at 
mullanpur, prompt action by district administration 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252157832436170758?s=19, inspection team 
of district administration conducts surprise at verka milk plant 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252206836003921920?s=19, two patients win 
battle against corona virus 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252224729718513665?s=19, 30121 tonnes of 
wheat procured on 6th day 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252284303133704192?s=19, Information and 
Public Relations Department launches whatsapp Bot helpline number 7380173801 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement regarding update on corona virus day 29 

2 Orders of DM regarding curfew extension 

3 Orders of DM regarding constitution of rate fixation committee 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Sampling Of 527 Persons Conducted In SBS Nagar, 
496 Found Negative, 7 Results Awaited. 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234190920084824/ 
 

2 Labour Screening Started at Mandis by Health Teams in lieu of COVID-19 control 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234190523418197/ 
 

3 MLA Angad Singh Distributed 2300 Masks and 500 Hand Sanitizers to Police Personnel 
Deployed at Nakas 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284605077401600?s=19 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525251351525413&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525251351525413&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525356711514877&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525356711514877&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252153091446566912?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252157832436170758?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252206836003921920?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252224729718513665?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252284303133704192?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234190920084824/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234190523418197/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284605077401600?s=19


4 Labour Transportation Guidelines Issued For Factories in SBS Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234189143418335/ 
 

5 Revised Timing Of Combines Issued, Now it will be 7 am to 8 pm instead of 6 am to 7 am 
in SBS Nagar 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234188703418379/ 
 

6 Construction Work Resumed On Rupnagar-Nawanshahr National Highway 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234187433418506/ 
 

7 No Supply of Stationery in wake of safety of Students in SBS Nagar,  
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234186896751893/ 
 

8 16458 MT Wheat Purchased In SBS Nagar Mandis So far 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234186370085279/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Sampling Of 527 Persons Conducted In SBS Nagar, 
496 Found Negative, 7 Results Awaited. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252283589900681220?s=19 
 
 

2 Labour Screening Started at Mandis by Health Teams in lieu of COVID-19 control 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284232853929998?s=19 
 
 

3 MLA Angad Singh Distributed 2300 Masks and 500 Hand Sanitizers to Police Personnel 
Deployed at Nakas 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284605077401600?s=19 
 

4 Labour Transportation Guidelines Issued For Factories in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284603059978241?s=19 
 
 
 

5 Revised Timing Of Combines Issued, Now it will be 7 am to 8 pm instead of 6 am to 7 am 
in SBS Nagar 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284797554028545?s=19 
 
 

6 Construction Work Resumed On Rupnagar-Nawanshahr National Highway 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234189143418335/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234188703418379/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234187433418506/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234186896751893/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234186370085279/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252283589900681220?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284232853929998?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284605077401600?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284603059978241?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284797554028545?s=19


https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284858866384899?s=19 
 
 
 

7 No Supply of Stationery in wake of safety of Students in SBS Nagar,  
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284935517306880?s=19 
 
 
 

8 16458 MT Wheat Purchased In SBS Nagar Mandis So far 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252285024352628741?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Sampling Of 527 Persons Conducted In SBS Nagar, 
496 Found Negative, 7 Results Awaited. 

2 Labour Screening Started at Mandis by Health Teams in lieu of COVID-19 control 
 

3 MLA Angad Singh Distributed 2300 Masks and 500 Hand Sanitizers to Police Personnel 
Deployed at Nakas 
 

4 Labour Transportation Guidelines Issued For Factories in SBS Nagar 
 
 

5 Revised Timing Of Combines Issued, Now it will be 7 am to 8 pm instead of 6 am to 7 am 
in SBS Nagar 
 

6 Construction Work Resumed On Rupnagar-Nawanshahr National Highway 
 
 

7 No Supply of Stationery in wake of safety of Students in SBS Nagar,  
 

8 16458 MT Wheat Purchased In SBS Nagar Mandis So far 
 
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284858866384899?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252284935517306880?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252285024352628741?s=19


1 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੋ ਵ਼ਿਵਲਆ ਂਤੋ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ: ਡਾ: 
ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492311484414137/ 

2 ਭੱਵ ਆ ਅਤ ੇਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪ੍ੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ - ਡਾ ਸਰੋਆ 

 https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492311734414112/ 

3 ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ ੋਰ ਹੁਣ ਸੋਮਿਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ ਿਾਲ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492394557739163/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੋ ਵ਼ਿਵਲਆ ਂਤੋ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ: ਡਾ: 
ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ 

https://twitter.com/DproSri/status/1252177020223655936?s=19 

2 ਭੱਵ ਆ ਅਤ ੇਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪ੍ੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ - ਡਾ ਸਰੋਆ 

https://twitter.com/DproSri/status/1252174501653041153?s=19 

3 ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ ੋਰ ਹੁਣ ਸੋਮਿਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ ਿਾਲ 

 https://twitter.com/DproSri/status/1252197005360795649?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੂੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੋ ਵ਼ਿਵਲਆ ਂਤੋ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ: ਡਾ: 
ਵਸ਼ਿ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ 

 

2 ਭੱਵ ਆ ਅਤ ੇਝੱੁਗੀ ਝੌਂਪ੍ੜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿਾਸੀ ਮ਼ਿਦ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਵਿਘਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ - ਡਾ ਸਰੋਆ 

 

3 ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸ ੋਰ ਹੁਣ ਸੋਮਿਾਰ ਤ ੋਸ਼ਨੀਿਾਰ ਤੱਕ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤੱਕ 
ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ-ਐਚ.ਐਸ.ਅ ਿਾਲ 

 

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492311484414137/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492311734414112/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2492394557739163/
https://twitter.com/DproSri/status/1252177020223655936?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1252174501653041153?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1252197005360795649?s=19


S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ  ਨਿੇਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323279891199497?d=n&sfns=m
o  

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਿਲੋਂ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323287334532086?d=n&sfns=m
o  

3 Muktasr: Senior Advisor to Punjab CM, T S Shergill interacting with the GOGs in presence 
of DC Muktsar and senior police officials on Monday evening… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323338047860348?d=n&sfns=m
o  

4 Muktsar: No sampling of any suspected case for Covid-19 is done for the third 
consecutive day today in the district… 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323491924511627?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Muktasr: Senior Advisor to Punjab CM, T S Shergill interacting with the GOGs in presence 
of DC Muktsar and senior police officials on Monday evening… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252183464129921024?s=21  

2 Muktsar: No sampling of any suspected case for Covid-19 is done for the third 
consecutive day today in the district… 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252248629550538753?s=21  

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਾ ਮੈਵਜਸ ਰ ੇ ਿਲੋਂ  ਨਿੇਂ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  ਿਲੋਂ ਨਿੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ 

3 Muktasr: Senior Advisor to Punjab CM, T S Shergill interacting with the GOGs in presence 
of DC Muktsar and senior police officials on Monday evening... 

4 Muktsar: No sampling of any suspected case for Covid-19 is done for the third 
consecutive day today in the district... 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323279891199497?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323279891199497?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323287334532086?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323287334532086?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323338047860348?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323338047860348?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323491924511627?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1323491924511627?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252183464129921024?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252248629550538753?s=21


1 ਇੂੰ ਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਿੱਲੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ500 ਵਕੱ ਾਂ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  
ਭੇਂ https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107

366535962107/?type=3&theater 

2 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪੈ੍ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਿਾਲੀਆਂਮਸ਼ੀਨਾਂ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107302412635186/31073
01982635229/?type=3&theater 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 
‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਵਹਣਗੇ ਗਾਰਡੀਅਨ਼ਿ ਆੱਫ਼ ਗਿਰਨੈਂ ਸ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107192239312870/31071
92009312893/?type=3&theater 

4 Inspected the grain market at  kairon and created  awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona virus 
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3107114922653935/?app=fbl 
 

5 #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.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107040
935994667/?type=3&theater 

6 Inspected the grain market at kairon and created awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona virus 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3107114
882653939/?type=3&theater 

7 Awareness in Aarties and labour about Corona virus{Video} 
https://www.facebook.com/watch/?v=573599783272969 

8 ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮ ਤਾਫਬਕ ਉਪ ਮਡੰਲ ਮਫੈਜਸਟਰਟੇ ਪਿੱਟੀ ਸਰੀ ਨਫਰਦੰਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿੱਲੋਂ  

ਰੈੱ ਡ ਕਰਾਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਗਏ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਫਵਿੱਚ ਫਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮ ਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਫਵਚ ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧਨੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109164
272449000/?type=3&theater 

9 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੀਂਆ ਂਛ ੋਾਂ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀਆਂ-ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109185
472446880/?type=3&theater 

10 Awareness about personal hygiene 
 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/519117748774796/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107366535962107/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107366535962107/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107302412635186/3107301982635229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107302412635186/3107301982635229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107192239312870/3107192009312893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3107192239312870/3107192009312893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/posts/3107114922653935/?app=fbl
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107040935994667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3107040935994667/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3107114882653939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3107114882653939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=573599783272969
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109164272449000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109164272449000/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109185472446880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109185472446880/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/519117748774796/


1 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 
‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਵਹਣਗੇ ਗਾਰਡੀਅਨ਼ਿ ਆੱਫ਼ ਗਿਰਨੈਂ ਸ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252182343978270720?s=19 
 

2 ਇੂੰ ਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਿੱਲੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ500 ਵਕੱ ਾਂ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  
ਭੇਂ  

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252217724132102150 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪੈ੍ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252210535250231297 

4 Inspected the grain market at kairon and created awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona 
virus{Video} 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209075267518466 

5 Awareness in Aarties and labour about Corona virus{Video} 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209424351051776 

6 Inspected the grain market at kairon and created awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona virus 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252182343978270720 

7 Inspected the grain market at kairon and created awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona 
virus{Video} 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209075267518466 

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://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252173976459112449 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਸੁਚਾਰ  ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 
‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਵਹਣਗੇ ਗਾਰਡੀਅਨ਼ਿ ਆੱਫ਼ ਗਿਰਨੈਂ ਸ-ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਇੂੰ ਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਿੱਲੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪ੍ਏ ਦ ੇਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ500 ਵਕੱ ਾਂ ਵਡਪ੍ ੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨ ੂੰ  
ਭੇਂ  

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252182343978270720?s=19
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252217724132102150
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252210535250231297
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209075267518466
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209424351051776
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252182343978270720
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252209075267518466
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?epa=HASHTAG
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252173976459112449


3 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵ਼ਿਲਹੇ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਮੂੰ ਡੀਆ ਂਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪੈ੍ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 

4 #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 

5 Inspected the grain market at kairon and created awareness among the farmers, traders 
and mandi workers to follow prevention measures against the spread of corona 
virus{Video} 

6 ਫਡਪਟੀ ਕਫਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮ ਤਾਫਬਕ ਉਪ ਮਡੰਲ ਮਫੈਜਸਟਰਟੇ ਪਿੱਟੀ ਸਰੀ ਨਫਰਦੰਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿੱਲੋਂ  

ਰੈੱ ਡ ਕਰਾਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਗਏ ਖ ਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਫਵਿੱਚ ਫਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖ ਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਫਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮ ਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਫਵਚ ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧਨੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

7 ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵ਼ਿਲਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੀਂਆ ਂਛ ੋਾਂ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀਆਂ-ਵ਼ਿਲਹਾ ਮੈਵਜਸ ਰੇ  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?epa=HASHTAG

	1. Details of Samples and Cases:-

