
 

Date: 22-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 7887 

2 Total No. of samples sent 7887 

3 Total No. of patients tested positive till date 257 

4 Total No. of patients tested negative 7100 

5 Results Awaited 530 

6 No. of patients cured 53 

7 Active cases 188 

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 22.4.2020- 6 
 

District Number of cases Remarks 

Kapurthala 1 New case 

Jalandhar 5 Contacts of Positive case 

 

On 22-04-2020 
• 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- 2 (1 from Ludhiana and 1 from SBS Nagar) 

• Number of new deaths reported- Nil 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed Cases Total Active Cases Total Cured Deaths 

1. SAS Nagar 62 46 14 2 

2. Jalandhar 53 45 6 2 

3. Patiala 31 30 1 0 

4. Pathankot 24 23 0 1 

5. SBS Nagar 19 0 18 1 

6. Ludhiana 16 9 3 4 

7. Amritsar 11 8 1 2 

8. Mansa 11 10 1 0 

9. Hoshiarpur 7 2 4 1 

10. Moga 4 4 0 0 

11. Faridkot 3 2 1 0 

12. Ropar 3 1 1 1 

13. Sangrur 3 3 0 0 

14. Kapurthala 3 2 1 0 

15. Barnala 2 0 1 1 

16. FG Sahib 2 1 1 0 

17. Gurdaspur 1 0 0 1 

18. Muktsar 1 1 0 0 

19 Ferozepur 1 1 0 0 

 Total 257 188 53 16 

 



 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. To regulate and guard the safety and well-being of frontline workers engaged in the war against 

COVID-19, the State Health Department on Tuesday issued a detailed advisory for all state 

government offices 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/work/ 

 

2. Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday suggested to the Centre a 3-pronged 

strategy to bail out the states from the COVID crisis. 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3stra/ 

 

3. [Live] Chief Minister Captain Amarinder Singh addressing the people of Punjab.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217055382920917&id=1412317599064359 

 

4. The Government agencies and private Traders have procured 4,36,406 metric tonnes of wheat in 

Punjab on seventh day of procurement, the government agencies procured 4,34,609 MT of wheat 

1,797 MT has been procured by the private traders (arhtias).  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545762582386516&id=1412317599064359 

 

5. Punjab plays vital role in providing food security to the country in this hour of crisis: Ashu. 

Punjab dispatched 1.25 lakh metric tonnes of  rice  and wheat  to other states through 50 special 

Trains, Ashu thanks  CMD FCI  Mr. D. V Parsad for providing special Trains to Punjab  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-plays-vital-role-providing-food-security-country-hour-

crisis-ashu   

 

6. IMA LAUDS PUNJAB FOR SWIFT RESPONSE IN TACKLING COVID-19. READY TO 

DONATE 25-BEDDED HOSPITAL WITH 10 VENTILATORS WHENEVER REQUIRED 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ima-lauds-punjab-swift-response-tackling-covid-19   
 

7. The entire 15-member team of the PGIMER that performed the plastic surgery on ASI Harjeet 

Singh, who lost his hand in the Patiala Mandi attack, has been chosen for the `DGP Honour for 

Exemplary Sewa to Society’, along with Medical Officer Mansa and 70 police personnel on 

#COVID frontline duty.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545770405719067&id=1412317599064359 

 

8. Struggling to meet the #COVID19 battle costs in the absence of any support from the Centre, 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has announced a series of cost-

cutting measures, including an immediate 25% reduction in existing entitlements for Petroleum 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/work/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3stra/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217055382920917&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545762582386516&id=1412317599064359
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-plays-vital-role-providing-food-security-country-hour-crisis-ashu
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-plays-vital-role-providing-food-security-country-hour-crisis-ashu
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ima-lauds-punjab-swift-response-tackling-covid-19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545770405719067&id=1412317599064359


 

 

 

 

 

 

 

 

product expenses of all government departments, except the frontline Departments of Health, 

Medical Education, Police, Food and Agriculture. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545771332385641&id=1412317599064359 

 

9. On the occasion of #EarthDay, the Punjab Government under the leadership of Chief Minister 

Captain Amarinder Singh reiterated its commitment to improve the environment of the planet. 

These efforts are on despite the #COVID_19 crisis. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546172202345554&id=1412317599064359 

 

10. Covid_19 patients can go to the private hospital for their treatment but they will bear the cost 

from their own pocket. However, no private hospital shall charge them exceeding CGHS (NCR 

rates) valid in NCR Delhi.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546217682341006&id=1412317599064359 

 

11. CM @capt_amarinder Singh writes to HM @AmitShah for interim compensation of ₹3000 Cr 

for April to Punjab on account of #COVID2019 disaster. Also seeks immediate release of 4 

months’ pending GST arrears of ₹4400 crore in view of state’s alarming resource gap.  

https://t.co/ThUHkQfbjb 

 

12. Mandatory COVID-19 testing for pregnant women in clusters/containment areas and other 

vulnerable localities.  

      Follow the link below for latest ICMR guidelines 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157808614197779&id=713682778 

 

13. Punjab sets up 4 new COVID Care Isolation Centres of Level-III at Amritsar, Jalandhar, 

Ludhiana and Mohali. 

      Click on the link below details just out 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157808781512779&id=713682778 

 

14. GURDASPUR: With the guidance of Dr Ajay Abrol, a local private doctor, a 4-bed ICU has been 
established at Civil Hospital, Gurdaspur. Each bed has all the ICU facilities like monitors, 
medical gases, ventilators. Two more portable, simple-to-use ventilators, have been separately 
donated by Dr Abrol. 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157809339372779&id=713682778 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545771332385641&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546172202345554&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546217682341006&id=1412317599064359
https://t.co/ThUHkQfbjb
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157808614197779&id=713682778
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157808781512779&id=713682778


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 21/04/2020 to 2:00 PM 22/04/2020)  
 

FACEBOOK 

 

S.N. Post with link  

1 ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗੀ ਸਵਰਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਪ ੁੱਤਰੀ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਿ ਿੰ  #ਕੋਰੋਿਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ 

ਪੌਜਨਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਰੈਲ ਿ ਿੰ ਜਲਿੰਧਰ ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ।  ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ 

17 ਅਪਰੈਲ ਿ ਿੰ ਅਤ ੇਫੇਰ 19 ਅਪਰੈਲ ਿ ਿੰ ਟੈਸਟ ਿੈਗੇਨਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿ ਿੰ ਅੁੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਨਦੁੱਤੀ 

ਗਈ। 

Jaskirat Kaur d/o Padam Shri Ragi late Bhai Nirmal Singh Khalsa was admitted in 

Jalandhar Civil Hospital on 1st April after testing positive for #CoronaVirus.  She 

tested negative on April 17 & again on April 19 following which she was 

discharged from the Hospital today. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545547122408062&id=14123175990643
59  

2 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਿੰਧੀ ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰ ੇਿ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਮਿੰਡੀ 

ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 2257 ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ 

2046 ਿ ਿੰ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਦੀ ਤਸੁੱਲੀ ਮ ਤਾਬਕ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਜਦਨਕ ਦ ਜੀਆਾਂ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਿ ਹਿ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ 

ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱਕ ਪਰਾਪਤ 14 ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ/ਪੜਤਾਲ ਿ ਿੰ ਵੀ ਸ ਲਝਾ ਨਦੁੱਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਨਦਆਾਂ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਨਵਕਾਸ ਨਵਸਵਾਜੀਤ ਖਿੰਿਾ ਿੇ ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਸਟੇਟ 

ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨਵਖੇ ਤਾਇਿਾਤ ਅਨਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਿਜ਼ਰ ਸਾਰੇ 22 ਨਜ਼ਨਲਆਾਂ ਲਈ ਚੁੱਲ ਰਹੇ 

ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੁੱਲ ਕੁੱਢਣ ਲਈ ਜ ਟੇ ਹੋਏ ਹਿ। 

Ensuring prompt redressal of complaints and issues regarding wheat 

procurement, the State Control Room setup by the Punjab Mandi Board has 

effectively resolved 2046 telephonic complaints/issues related to wheat 

procurement out of total 2257 received so far to the satisfaction of the farmers 

while the remaining ones in pipeline. As many as 14 queries/complaints received 

through email have also been sorted out till April 20. Divulging details in this 

regard, the Additional Chief Secretary Development Viswajeet Khanna said that 

the officers/officials deployed at State Control Room, Mohali were working round 

the clock to instantly address the issues of farmers and Arthiyas relating to 

ongoing procurement operations for all 22 districts amid COVID-19. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545601342402640&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968265103630812&id=631211620669497   

3 ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰਨਹ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਾਂ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  

ਨਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਦਸ਼੍ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਤਨਹਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਨਟਿੰਗ ਪਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿ ਿੰ ਯਕੀਿੀ 

ਬਣਾਉਂਨਦਆਾਂ ਨਜਹੜੀ ਸਿਅਤੀ ਇਕਾਈਆਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਜ ਸ਼੍ ਰ  ਕਰਿਾ ਚਾਹ ਿੰਦੀਆਾਂ ਹਿ, ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤ ੇਵਣਜ 

ਨਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਿ ਲਾਈਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮਕਾਜ ਸ਼੍ ਰ  ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਿ। ਕਰਨਫ਼ਊ ਦੌਰਾਿ 

ਕਿੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਲਈ ਇਸ ਸਮਰਨਪਤ ਨਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਨਲੁੱਕ ਕਰੋ; 

https://pbindustries.gov.in/static/covid9ndustryPermission 
The industrial units which want to start operations subject to compliance of Standard 
Operating Procedure mentioned under guidelines issued by Department of Home affairs 
& Justice Government of Punjab last week can apply online on Industries and Commerce 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545547122408062&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545547122408062&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545601342402640&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545601342402640&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968265103630812&id=631211620669497


Department's site and start operations. Click on the dedicated link below to facilitate 
operationalization during curfew period. 
https://pbindustries.gov.in/static/covidIndustryPermission 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545638452398929&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968303186960337&id=631211620669497  
 

4 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਨਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 

|| April 21, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

spread of #CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control 

Room set up at Chandigarh. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264607518031558&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264608761364767&id=631211620669497  

5 [Live] ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ | 

[Live] Chief Minister Captain Amarinder Singh addressing the people of Punjab. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217055382920917&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=217055386254250&id=631211620669497  

6 ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਨਹ ਮਿੰਤਰੀ ਅਨਮਤ ਸ਼੍ਾਹ ਿ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਕ ਉਹ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ 

(ਿਾਾਂਦੇੜ) ਫਸੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿ ਿੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਦੇਣ ਨਕਉਂਨਕ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਿੇ ਇਸ 

ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿ ਿੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੁੱਨਸਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਪਨਹਲਾ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ 

ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਿਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਜਿਾਾਂ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਕੌਮੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚੁੱਲਨਦਆਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ 

ਿ ਿੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Union Home Minister Amit 

Shah to allow the stranded Punjab pilgrims to return home from Nanded, after his 

Maharashtra counterpart said the Centre’s permission was required for the same. 

Captain Amarinder first spoke to Maharashtra Chief Minister Udhav Thackery, 

who said permission would be needed from the central government for the return 

of the stranded pilgrims in view of the national lockdown. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545761402386634&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968438063613516&id=631211620669497  

7 ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਵੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੁੱਤਵੇਂ ਨਦਿ 4,36,406 ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ 

ਨਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  4,34,609 ਮੀਨਟਰਕ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਵਲੋਂ  1,797 ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 4,36,406 metric 

tonnes of wheat in Punjab on seventh day of procurement, the government 

agencies procured 4,34,609 MT of wheat 1,797 MT has been procured by the 

private traders (arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545762582386516&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968441866946469&id=631211620669497  

https://pbindustries.gov.in/static/covidIndustryPermission
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8 ਪਨਟਆਲਾ ਮਿੰਡੀ ਹਮਲੇ ਨਵੁੱਚ ਹੁੱਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲਾਸਨਟਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀ 

ਪੀਜੀਆਈਐਮਆਰ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਧਕਾਰੀ ਮਾਿਸਾ ਅਤ ੇਕੋਨਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰਿ ਵਾਲੇ 70 ਪ ਨਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿ ਿੰ 'ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਿਰ ਫਾਰ ਇਗਜੈਂਮਪਲਰੀ ਸੇਵਾ ਟ  ਸ ਸਾਇਟੀ' ਿਾਲ ਸਿਮਾਨਿਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਚ ਨਣਆ ਨਗਆ ਹੈ। 

The entire 15-member team of the PGIMER that performed the plastic surgery on 

ASI Harjeet Singh, who lost his hand in the Patiala Mandi attack, has been chosen 

for the `DGP Honour for Exemplary Sewa to Society’, along with Medical Officer 

Mansa and 70 police personnel on #COVID frontline duty. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545770405719067&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968448593612463&id=631211620669497  

9 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਨਕਸੇ ਮੁੱਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਵੁੱਚ #ਕੋਨਵਡ19 ਨਵਰ ੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਮ ੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ 

ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚ ੇਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਨਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਜਿੰਗ ਨਵੁੱਚ 

ਨਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਸਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸੁੱਨਖਆ, ਪ ਨਲਸ, ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਵੁੱਚ ਿਹੀਂ 

ਆਉਣਗੇ। 

Struggling to meet the #COVID19 battle costs in the absence of any support from 

the Centre, Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has 

announced a series of cost-cutting measures, including an immediate 25% 

reduction in existing entitlements for Petroleum product expenses of all 

government departments, except the frontline Departments of Health, Medical 

Education, Police, Food and Agriculture. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545771332385641&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968450856945570&id=631211620669497  

10 ਸ ਬੇ ਨਵੁੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਾਂ ਅਿ ਮਾਿਤ ਪਰਾਪਤੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪੁੱਕੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵਚਾਲੇ ਨਚਿੰਤਾਜਿਕ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਵੁੱਲ ਇਸ਼੍ਾਰਾ 

ਕਰਨਦਆਾਂ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ #ਕੋਨਵਡ19 ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਿਾਲ ਿਨਜੁੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 

ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਿੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੇ ਅਿੰਤਨਰਮ ਮ ਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ 4400 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼੍ੀ ਵੀ ਤ ਰਿੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਿ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਨਹ ਮਿੰਤਰੀ ਅਨਮਤ 

ਸ਼੍ਾਹ ਿ ਿੰ ਨਲਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵੁੱਚ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ ਬੇ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ 

ਰ ਪਏ ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼੍ੀ ਤ ਰਿੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸ ਬੇ ਿ ਿੰ ਸਰੋਤਾਾਂ ਨਵੁੱਚ ਆਈ ਰ ਕਾਵਟ ਦ ਰ ਕਰਿ ਨਵੁੱਚ ਮੁੱਦਦ ਨਮਲ 

ਸਕੇ। 

Pointing to the alarming resource gap between the state’s anticipated receipt and 

committed expenditure, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh is 

demanding interim compensation to the tune of Rs 3000 crore for the month of 

April on account of the COVID-19 national disaster, along with immediate release 

of Rs 4400 crore of pending GST arrears. In a letter to Union Home Minister Amit 

Shah, the Chief Minister also asked for expediting the release of the state’s GST 

arrears of Rs 4400 crore for the last four months, to help the state overcome its 

resource constraint. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546057612357013&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968739130250076&id=631211620669497  

11 ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿ ਿੰ  #ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਸਿੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਸ ਨਬਆਾਂ ਿ ਿੰ ਕੁੱਢਣ ਲਈ ਨਤਿੰਿ 

ਿ ਕਾਤੀ ਰਣਿੀਤੀ ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਨਦੁੱਤਾ ਨਜਸ ਨਵੁੱਚ ਨਤਿੰਿ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਨਵੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨਵੁੱਤ ਕਨਮਸ਼੍ਿ ਦੀ 

ਨਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੁੱਚ ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਤੁੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਿਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। (ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੁੱਚ ਜਾਿਣ ਲਈ ਹੇਠਾਾਂ ਨਦੁੱਤੇ 

ਨਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਨਲੁੱਕ ਕਰੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545770405719067&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545770405719067&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968448593612463&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545771332385641&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2545771332385641&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968450856945570&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546057612357013&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546057612357013&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968739130250076&id=631211620669497


Chief Minister Captain Amarinder Singh on Tuesday suggested to the Centre a 3-

pronged strategy to bail out the states from the #COVID crisis, including a 3-

month special financial package and extension to the 15th Finance Commission 

till October 2021 for submission of its final report. Read in detail at: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546144575681650&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968819316908724&id=631211620669497  

12 #ਧਰਤੀਨਦਵਸ ਮੌਕੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਿ ਿ ਿੰ 

ਨਬਹਤਰ ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਚਿਬੁੱਧਤਾ ਦ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। #ਕੋਨਵਡ_19 ਸਿੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਹ ਕੋਨਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਜਾਰੀ ਹਿ। 

ਸਰੀ ਗ ਰ  ਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼੍ ਪ ਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਨਵੁੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 73 ਲੁੱਖ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 

21000 ਵਣ ਨਮੁੱਤਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡ  ਨਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪਿੰਚਾਇਤ ਮਿੰਤਰੀ ਸਰ. ਨਤਰਪਤ ਰਨਜਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਿੇ 

ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਵੁੱਚ 493, ਲ ਨਧਆਣਾ 508, ਜਲਿੰਧਰ 648, ਿਵਾਾਂ ਸ਼੍ਨਹਰ 527, ਪਨਟਆਲਾ 455, 

ਨਫਰੋਜ਼ਪ ਰ 576, ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ 394, ਫਨਤਹਗੜ੍ ਸਾਨਹਬ 401, ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ 356, ਕਪ ਰਥਲਾ 332, ਅਿੰਨਮਰਤਸਰ 

339, ਤਰਿ ਤਾਰਿ 321, ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਨਹਬ 495, ਫਰੀਦਕੋਟ 423 , ਹ ਨਸ਼੍ਆਰਪ ਰ 301, ਮਾਿਸਾ 244, ਮੋਗਾ 

274, ਪਠਾਿਕੋਟ 224, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਿਗਰ 285, ਬਨਠਿੰਡਾ 376, ਬਰਿਾਲਾ 191 ਅਤੇ ਰ ਪਿਗਰ 242 ਮਸਟਰ ਰੋਲ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬ ਨਟਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼੍ ਰ ਕਰ ਸਕਣ। 

On the occasion of #EarthDay, the Punjab Government under the leadership of 

Chief Minister Captain Amarinder Singh reiterated its commitment to improve the 

environment of the planet. These efforts continue despite the #COVID_19 crisis. 

21000 Van Mittras to look after 73 lakh saplings planted across state on the 

occasion of 550th Parkash Purb of Sri Guru Nanak Dev Ji. Mr. Tript Rajinder 

Singh Bajwa Rural Development and Panchayat Minister informed that in District 

Sangrur 493, Ludhiana  508, Jalandhar 648, Nawan Shahr 527, Patiala 455, 

Ferozepur 576, Gurdspur 394, Fatehgarh Sahib 401, Fazilka 356, Kapurthala 332, 

Amritsar 339, Tarn Taran 321, Mukatsar 495, Faridkot 423, Hoshiarpur 301, 

Mansa 244, Moga 274, Pathankot 224, SAS Nagar 285, Bathinda 376, Barnala 

191 and Roopnagar 242 muster rolls have been issued for Van Mittras so that 

they can start the process of maintenance of the plants. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546172202345554&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968851270238862&id=631211620669497  

13 #DoYouKnow? Can high levels of #VitaminC help to cure #CoronaVirus? Vitamin C does 
not cure #CoronaVirus.  It can help to increase the body's immune system but its 
excessive intake is not recommended. #BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546200132342761&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968876070236382&id=631211620669497  

14 #ਕੀਤ ਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋ? ਕੀ #ਕੋਨਵਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ? #ਕੋਨਵਡ_19 ਦੇ 

ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਿੁੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਵੁੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 

ਚ ਕਾਉਣਗੇ।  ਹਾਲਾਾਂਨਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਿ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਐਿਸੀਆਰ ਨਦੁੱਲੀ ਨਵੁੱਚ ਲਾਗ  ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

(ਐਿਸੀਆਰ ਰੇਟ) ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਖਰਚ ਿਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

#DoYouKnow? Can #Covid_19 patients opt for the #PrivateHospitals? #Covid_19 

patients can go to the private hospital for their treatment but they will bear the cost 

from their own pocket. However, no private hospital shall charge them exceeding 

CGHS (NCR rates) valid in NCR Delhi. Read in detail at: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546217682341006&id=14123175990643
59  
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TWITTER 
 

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

1 Jaskirat Kaur d/o Padam Shri Ragi late Bhai Nirmal Singh Khalsa was admitted in 
Jalandhar Civil Hospital on 1st April after testing +ve for #CoronaVirus.  She tested 
negative on April 17 & again on April 19 following which she was discharged from the 
Hospital today.  
 
https://t.co/YrxXlekd4v  

2 Ensuring prompt redressal of complaints and issues regarding wheat procurement, the 
State Control Room setup by the Punjab Mandi Board has effectively resolved 2046 
telephonic complaints/issues related to wheat procurement out of total 2257 received.  
https://t.co/7qJ9eklPxH  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252553142476001280?s=19  

3 To regulate and guard the safety and well-being of frontline workers engaged in war 
against #COVID19, State Health Department has issued detailed advisory for all state 
government offices asking them to install thermal scanners at the entry gates where ever 
feasible......(1/2) 
 https://t.co/ALOxGCtoB2  

4 CM @capt_amarinder Singh writes to HM @AmitShah for interim compensation of ₹3000 
Cr for April to Punjab on account of #COVID2019 disaster. Also seeks immediate release 
of 4 months’ pending GST arrears of ₹4400 crore in view of state’s alarming resource gap. 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/ThUHkQfbjb  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252560414694502400?s=19  

5 Industrial units which want to start operations subject to compliance of Standard 
Operating Procedure mentioned under  guidelines issued by Department of Home affairs 
& Justice Government of Punjab last week can apply online on Industries & Commerce 
Department's site......(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252575632342446081?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252576080122150912?s=19  

6 Struggling to meet the COVID battle costs in absence of any support from Centre, 
@PunjabGovtIndia has announced a series of cost-cutting measures, including an 
immediate 25% reduction in existing entitlements for Petroleum product expenses of all 
government departments......(1/2)  
https://t.co/MooeeJblQr  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252583409127288832?s=19  

7 |April 21, 2020| Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by @vipulujwal, IAS, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh.  
https://t.co/qqyUTL97ao  

8 The entire 15 member team of #PGIMER that performed plastic surgery on ASI Harjeet 
Singh, who lost his hand in Patiala Mandi attack, has been chosen for DGP Honour for 
Exemplary Sewa to Society’, along with Medical Officer Mansa & 70 police personnel on 
COVID frontline duty 
 https://t.co/t2NNUyE8c5  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252611318370070530?s=19  

https://t.co/YrxXlekd4v
https://t.co/7qJ9eklPxH
https://twitter.com/CMOPb/status/1252553142476001280?s=19
https://t.co/ALOxGCtoB2
https://t.co/ThUHkQfbjb
https://twitter.com/CMOPb/status/1252560414694502400?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252575632342446081?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1252576080122150912?s=19
https://t.co/MooeeJblQr
https://twitter.com/CMOPb/status/1252583409127288832?s=19
https://t.co/qqyUTL97ao
https://t.co/t2NNUyE8c5
https://twitter.com/CMOPb/status/1252611318370070530?s=19


9 Chief Minister @capt_amarinder Singh has urged Union Home Minister @AmitShah to 
allow the stranded #Punjab pilgrims to return home from #Nanded, after Maharashtra 
Chief Minister Udhav Thackeray said that the Centre’s permission was required for the 
same. 
 https://t.co/bFyg8MKxA2  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252608384370499584?s=19  

10 CM @capt_amarinder’s 3-pronged strategy for Prime Minister to bail states out of 
#COVID19 crisisu 
1) Extend @15thFinCom final report deadline to Oct 2021, give special #COVID2019 
revenue grant for FY20-21 
2) Give 3 month special fiscal package to states 
3) Increase fiscal deficit  
https://t.co/KiHhn6Em9Q  

11 The Government agencies and private Traders have procured 4,36,406 metric tonnes of 
wheat in Punjab on seventh day of procurement, the government agencies procured 
4,34,609 MT of wheat 1,797 MT has been procured by the private traders (arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252629327155310606?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252629378388787200?s=19  

12 On the occasion of #EarthDay, the Punjab Government under the leadership of Chief 
Minister @capt_amarinder Singh reiterated its commitment to improve the environment 
of the planet. These efforts continue despite the #COVID_19 crisis. 
..(1/2) https://t.co/Ab8eEfxKtz 
https://twitter.com/CMOPb/status/1252848229198131204?s=19  

13 #DoYouKnow? Can high levels of #VitaminC help to cure #CoronaVirus? Vitamin C does 
not cure #CoronaVirus.  It can help to increase the body's immune system but its 
excessive intake is not recommended. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
https://t.co/3Gh5Pi3x05 
 https://twitter.com/CMOPb/status/1252860486804099073?s=19  

14 RT Greetings to all our civil servants on #CivilServicesDay! I congratulate each one of you 
for your commitment and zeal, especially in this moment of crisis. Today must also be an 
occasion to rededicate ourselves to fulfill the aspirations of our people through good 
governance. 
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1252524470033453056?s=19  

15 RT In fight against #Covid19, the only reason why Punjab & India are in a better state 
than rest of the world is because we went for an early lockdown but the battle is only half 
won. Once we start opening the State, we will all need to exercise great discipline to win 
this war.  
https://t.co/eMKoPk6dR0  

16  #DoYouKnow? Can #Covid_19 patients opt for #PrivateHospitals? #Covid_19 patients can 
go to private hospital for their treatment but they will bear cost from their own pocket. 
However, no private hospital shall charge them exceeding CGHS (NCR rates) valid in NCR 
Delhi. 
Details at: https://t.co/uyzarUqzfn 
https://twitter.com/CMOPb/status/1252868180009082880?s=19  
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S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਿੰਧੀ ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਮਾਮਨਲਆਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰ ੇਿ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਮਿੰਡੀ 

ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨਵੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ 2257 ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ 

2046 ਿ ਿੰ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਦੀ ਤਸੁੱਲੀ ਮ ਤਾਬਕ ਹੁੱਲ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਜਦਨਕ ਦ ਜੀਆਾਂ ਵੀ ਨਵਚਾਰ ਅਧੀਿ ਹਿ। ਇਸੇ ਤਰਾਾਂ 

ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱਕ ਪਰਾਪਤ 14 ਨਸ਼੍ਕਾਇਤਾਾਂ/ਪੜਤਾਲ ਿ ਿੰ ਵੀ ਸ ਲਝਾ ਨਦੁੱਤਾ ਨਗਆ 

ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਸਥਾਰ ਨਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਨਦਆਾਂ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਨਵਕਾਸ ਨਵਸਵਾਜੀਤ ਖਿੰਿਾ ਿੇ ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਸਟੇਟ 

ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਨਵਖੇ ਤਾਇਿਾਤ ਅਨਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਨਵਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਿਜ਼ਰ ਸਾਰੇ 22 ਨਜ਼ਨਲਆਾਂ ਲਈ ਚੁੱਲ ਰਹੇ 

ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਾਂ ਦੇ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੁੱਲ ਕੁੱਢਣ ਲਈ ਜ ਟੇ ਹੋਏ ਹਿ। 

Ensuring prompt redressal of complaints and issues regarding wheat 

procurement, the State Control Room setup by the Punjab Mandi Board has 

effectively resolved 2046 telephonic complaints/issues related to wheat 

procurement out of total 2257 received so far to the satisfaction of the farmers 

while the remaining ones in pipeline. As many as 14 queries/complaints received 

through email have also been sorted out till April 20. Divulging details in this 

regard, the Additional Chief Secretary Development Viswajeet Khanna said that 

the officers/officials deployed at State Control Room, Mohali were working round 

the clock to instantly address the issues of farmers and Arthiyas relating to 

ongoing procurement operations for all 22 districts amid COVID-19. 

https://www.instagram.com/p/B_RpTk-JT8R/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqTHYD8rO/  

2 ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਨਹ ਮਿੰਤਰੀ ਅਨਮਤ ਸ਼੍ਾਹ ਿ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨਕ ਉਹ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ 

(ਿਾਾਂਦੇੜ) ਫਸੇ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿ ਿੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਦੇਣ ਨਕਉਂਨਕ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਿੇ ਇਸ 

ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਨਗਆ ਿ ਿੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੁੱਨਸਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਪਨਹਲਾ ਮਹਾਾਂਰਾਸ਼੍ਟਰ ਦੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ 

ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਿਾਲ ਗੁੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਜਿਾਾਂ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਕੌਮੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚੁੱਲਨਦਆਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ 

ਿ ਿੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਵਾਿਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Union Home Minister Amit 
Shah to allow the stranded Punjab pilgrims to return home from Nanded, after his 
Maharashtra counterpart said the Centre’s permission was required for the same. 
Captain Amarinder first spoke to Maharashtra Chief Minister Udhav Thackery, 
who said permission would be needed from the central government for the return 
of the stranded pilgrims in view of the national lockdown. 
 
https://www.instagram.com/p/B_RpctvJHpv/ 
 
https://www.instagram.com/p/B_RqWAQDSli/ 

3 ਪਨਟਆਲਾ ਮਿੰਡੀ ਹਮਲੇ ਨਵੁੱਚ ਹੁੱਥ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਪਲਾਸਨਟਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿ ਵਾਲੀ 

ਪੀਜੀਆਈਐਮਆਰ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਧਕਾਰੀ ਮਾਿਸਾ ਅਤ ੇਕੋਨਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਮ 

ਕਰਿ ਵਾਲੇ 70 ਪ ਨਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿ ਿੰ 'ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਿਰ ਫਾਰ ਇਗਜੈਂਮਪਲਰੀ ਸੇਵਾ ਟ  ਸ ਸਾਇਟੀ' ਿਾਲ ਸਿਮਾਨਿਤ 

ਕਰਿ ਲਈ ਚ ਨਣਆ ਨਗਆ ਹੈ। 

The entire 15-member team of the PGIMER that performed the plastic surgery on 

ASI Harjeet Singh, who lost his hand in the Patiala Mandi attack, has been chosen 

for the `DGP Honour for Exemplary Sewa to Society’, along with Medical Officer 

Mansa and 70 police personnel on #COVID frontline duty. 

https://www.instagram.com/p/B_RpjvZJToW/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqbcYDMk8/ 

4 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਰਕਸੇ ਮੁੱਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਵੁੱਚ #ਕੋਰਵਡ19 ਨਵਰ ੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ ਮ ੁੱਖ 

ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦੇ 

ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚ ੇਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਨਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਜਿੰਗ ਨਵੁੱਚ 

https://www.instagram.com/p/B_RpTk-JT8R/
https://www.instagram.com/p/B_RqTHYD8rO/
https://www.instagram.com/p/B_RpctvJHpv/
https://www.instagram.com/p/B_RqWAQDSli/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid/
https://www.instagram.com/p/B_RpjvZJToW/
https://www.instagram.com/p/B_RqbcYDMk8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/


ਨਸੁੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਸਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸੁੱਨਖਆ, ਪ ਨਲਸ, ਖ ਰਾਕ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਵੁੱਚ ਿਹੀਂ 

ਆਉਣਗੇ। 

Struggling to meet the #COVID19 battle costs in the absence of any support from 
the Centre, Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has 
announced a series of cost-cutting measures, including an immediate 25% 
reduction in existing entitlements for Petroleum product expenses of all 
government departments, except the frontline Departments of Health, Medical 
Education, Police, Food and Agriculture. 
https://www.instagram.com/p/B_RplDOJaI-/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqeCvjjAJ/  

5 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  #ਕੋਰਵਡ-19 ਦੇ ਸਿੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਸ ਨਬਆਾਂ ਿ ਿੰ ਕੁੱਢਣ ਲਈ 

ਨਤਿੰਿ ਿ ਕਾਤੀ ਰਣਿੀਤੀ ਦਾ ਸ ਝਾਅ ਨਦੁੱਤਾ ਨਜਸ ਨਵੁੱਚ ਨਤਿੰਿ ਮਹੀਨਿਆਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਨਵੁੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤ ੇਨਵੁੱਤ ਕਨਮਸ਼੍ਿ ਦੀ 

ਨਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੁੱਚ ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਤੁੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਿਾ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has suggested to the Centre a 3-pronged 

strategy to bail out the states from the #COVID crisis, including a 3-month special 

financial package and extension to the 15th Finance Commission till October 2021 
for submission of its final report. 
https://www.instagram.com/p/B_RpzxGp3h-/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqiORDL2J/ 

6 #ਧਰਤੀਰਦਵਸ ਮੌਕੇ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਿ ਿ ਿੰ 

ਨਬਹਤਰ ਬਿਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਚਿਬੁੱਧਤਾ ਦ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। #ਕੋਰਵਡ_19 ਸਿੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਇਹ ਕੋਨਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਜਾਰੀ 

ਹਿ। ਸਰੀ ਗ ਰ  ਿਾਿਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼੍ ਪ ਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਨਵੁੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 73 ਲੁੱਖ ਰ ੁੱਖਾਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 

21000 ਵਣ ਨਮੁੱਤਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡ  ਨਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪਿੰਚਾਇਤ ਮਿੰਤਰੀ ਸਰ. ਨਤਰਪਤ ਰਨਜਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਿੇ 

ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਵੁੱਚ 493, ਲ ਨਧਆਣਾ 508, ਜਲਿੰਧਰ 648, ਿਵਾਾਂ ਸ਼੍ਨਹਰ 527, ਪਨਟਆਲਾ 455, 

ਨਫਰੋਜ਼ਪ ਰ 576, ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ 394, ਫਨਤਹਗੜ੍ ਸਾਨਹਬ 401, ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ 356, ਕਪ ਰਥਲਾ 332, ਅਿੰਨਮਰਤਸਰ 

339, ਤਰਿ ਤਾਰਿ 321, ਮ ਕਤਸਰ ਸਾਨਹਬ 495, ਫਰੀਦਕੋਟ 423 , ਹ ਨਸ਼੍ਆਰਪ ਰ 301, ਮਾਿਸਾ 244, ਮੋਗਾ 

274, ਪਠਾਿਕੋਟ 224, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਿਗਰ 285, ਬਨਠਿੰਡਾ 376, ਬਰਿਾਲਾ 191 ਅਤੇ ਰ ਪਿਗਰ 242 ਮਸਟਰ ਰੋਲ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬ ਨਟਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼੍ ਰ ਕਰ ਸਕਣ। 

On the occasion of #EarthDay, the Punjab Government under the leadership of 

Chief Minister Captain Amarinder Singh reiterated its commitment to improve the 
environment of the planet. These efforts continue despite the #COVID_19 crisis. 
21000 Van Mittras to look after 73 lakh saplings planted across state on the 
occasion of 550th Parkash Purb of Sri Guru Nanak Dev Ji. Mr. Tript Rajinder 
Singh Bajwa Rural Development and Panchayat Minister informed that in District 
Sangrur 493, Ludhiana 508, Jalandhar 648, Nawan Shahr 527, Patiala 455, 
Ferozepur 576, Gurdspur 394, Fatehgarh Sahib 401, Fazilka 356, Kapurthala 332, 
Amritsar 339, Tarn Taran 321, Mukatsar 495, Faridkot 423, Hoshiarpur 301, 
Mansa 244, Moga 274, Pathankot 224, SAS Nagar 285, Bathinda 376, Barnala 
191 and Roopnagar 242 muster rolls have been issued for Van Mittras so that 
they can start the process of maintenance of the plants. 
https://www.instagram.com/p/B_Rp3JCpyRg/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqkEFD1It/  

7 #DoYouKnow? Can high levels of #VitaminC help to cure #CoronaVirus? 
Vitamin C does not cure #CoronaVirus. It can help to increase the body's immune 
system but its excessive intake is not recommended. #BeInformedBeSafe 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.instagram.com/p/B_Rp594J513/ 
https://www.instagram.com/p/B_RqkvED9K5/ 

 
 
YouTube 
 

https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_RplDOJaI-/
https://www.instagram.com/p/B_RqeCvjjAJ/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid/
https://www.instagram.com/p/B_RpzxGp3h-/
https://www.instagram.com/p/B_RqiORDL2J/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%A7%E0%A8%B0%E0%A8%A4%E0%A9%80%E0%A8%A6%E0%A8%BF%E0%A8%B5%E0%A8%B8/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19/
https://www.instagram.com/explore/tags/earthday/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid_19/
https://www.instagram.com/p/B_Rp3JCpyRg/
https://www.instagram.com/p/B_RqkEFD1It/
https://www.instagram.com/explore/tags/doyouknow/
https://www.instagram.com/explore/tags/vitaminc/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/beinformedbesafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/stayhomestaysafe/
https://www.instagram.com/explore/tags/punjabfightscorona/
https://www.instagram.com/p/B_Rp594J513/
https://www.instagram.com/p/B_RqkvED9K5/


S.N. Post with link 

1 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਨਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ਿੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕਿੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 

|| April 21, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

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

spread of #CoronaVirus, by Mr. Vipul Ujwal, IAS, the member of the State Control 

Room set up at Chandigarh. 
https://youtu.be/DEioDA46BIQ  

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰਸੰਘ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨ ੰ  ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਸ ਰਬਆਂ ਨ ੰ  ਕੁੱਢਣ ਲਈ ਰਤੰਨ ਨ ਕਾਤੀ 
ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸ ਝਾਅ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3points/  
Capt Amarinder Singh suggests to PM 3-pronged strategy to bail out states from COVID 
crisis 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3stra/ 

2 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਵਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇ184 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਤੇ 51 ਮਰੀਜ਼ ਰਸਹਤਯਾਬ ਹੋਏ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/health/  
184 patients in Isolation Centres, 51 recovered from COVID-19 so far 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/184-patients-in-isolation-centres-
51-recovered-from-covid-19-so-far/  

3 ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/advi/ 
Health Department issues detailed advisory for office work 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/work/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ-ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/164893924976619?__tn__=-R 

2 ਿੇਰਾ ਡਬਆਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜੀਠਾ ਡਵਖੇ ਲੋੜਵੁੰ ਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਵੁੰ ਿ ਡਰਹਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ 'ਪੈਕਿ ਫੂਿ'-ਕਾਲੀਆ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੁੰ ਧਾਂ ਦਾ ਡਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893791643299/164893568309988/
?type=3&theater 

3 ਡਫਿੱ ਕੀ ਫਲੋਅ ਨੇ ਪੈਰਾ ਿੈਿੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਿਾਨ ਡਦਿੱਤਾ 
ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਔਜਲਾ ਵਿੱਲੋਂ ਸੁੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧੁੰ ਨਵਾਦ 

https://youtu.be/DEioDA46BIQ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3points/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/3stra/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/health/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/184-patients-in-isolation-centres-51-recovered-from-covid-19-so-far/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/184-patients-in-isolation-centres-51-recovered-from-covid-19-so-far/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/advi/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/21/work/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/164893924976619?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893791643299/164893568309988/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893791643299/164893568309988/?type=3&theater


https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893428310002/164893101643368/
?type=3&theater 

4 ਕੋਡਵਿ 19 ਦੇ ਿ ਿੱ ਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਡਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਲੋਂ ਿੀਡਟੁੰ ਗ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164892854976726/164892728310072/
?type=3&theater 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤ ੇਿਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਡਹਣਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ-ਡਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165099424956069?__tn__=-R 

6 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਡਕਸੇ ਿਿੱ ਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਡਵਿੱ ਚ #ਕੋਡਵਿ19 ਨਵਰ ੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦ ੇਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ 

ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕਪੈਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਠੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ 

ਦੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟਤੌੀ ਕਰਿ ਸਮਤੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਕਨੋਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਜਿੰਗ 

ਨਵੁੱਚ ਨਸੁੱਧੇ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਸਹਤ, ਮਡੈੀਕਲ ਨਸੁੱਨਖਆ, ਪ ਨਲਸ, ਖ ਰਾਕ ਅਤੇ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਨਵਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇੇ ਨਵੁੱਚ ਿਹੀਂ 

ਆਉਣਗ।ੇ 
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2545771295
718978/?type=3&theater 

7 ਸਬਜੀ ਿੁੰ ਿੀ ਅੁੰ ਡਿਰਤਸਰ 22/4/2020 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165101178289227/?ty
pe=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਡਵਿ 19 ਦੇ ਿ ਿੱ ਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਡਜਲਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੀਡਟੁੰ ਗ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252569064691527685 

2 ਿੇਰਾ ਡਬਆਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜੀਠਾ ਡਵਖੇ ਲੋੜਵੁੰ ਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਵੁੰ ਿ ਡਰਹਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ 'ਪੈਕਿ ਫੂਿ'-ਕਾਲੀਆ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੁੰ ਧਾਂ ਦਾ ਡਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252570008560873473 

3 ਡਫਿੱ ਕੀ ਫਲੋਅ ਨੇ ਪੈਰਾ ਿੈਿੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਿਾਨ ਡਦਿੱ ਤਾ 
ਓ ਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਔਜਲਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਸੁੰ ਸਥਾ ਦਾ ਧੁੰ ਨਵਾਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252569606872391680 

4 ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252570264962871299 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤ ੇਿਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਡਹਣਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ-ਡਸਵਲ 
ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252822986018570240 

6 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਡਕਸੇ ਿਿੱ ਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਡਵਿੱ ਚ #ਕੋਡਵਿ19 ਨਵਰ ੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦ ੇਖਰਨਚਆਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਲਈ 

ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕਪੈਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਠੇ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਨਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ 

ਦੇ ਖਰਨਚਆਾਂ ਨਵੁੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟਤੌੀ ਕਰਿ ਸਮਤੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਿ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਕਨੋਵਡ ਨਵਰ ੁੱਧ ਜਿੰਗ 

ਨਵੁੱਚ ਨਸੁੱਧੇ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸ਼੍ਾਮਲ ਨਸਹਤ, ਮਡੈੀਕਲ ਨਸੁੱਨਖਆ, ਪ ਨਲਸ, ਖ ਰਾਕ ਅਤੇ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਨਵਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇੇ ਨਵੁੱਚ ਿਹੀਂ 

ਆਉਣਗ।ੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893428310002/164893101643368/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164893428310002/164893101643368/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164892854976726/164892728310072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/pcb.164892854976726/164892728310072/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165099424956069?__tn__=-R
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2545771295718978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/photos/a.1427277347568384/2545771295718978/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165101178289227/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165101178289227/?type=3&theater
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252569064691527685
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252570008560873473
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252569606872391680
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252570264962871299
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252822986018570240


https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252818792691843072 

7 ਸਬਜੀ ਿੁੰ ਿੀ ਅੁੰ ਡਿਰਤਸਰ 22/4/2020 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252825345650114562 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਡਵਿ 19 ਦੇ ਿ ਿੱ ਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆ ਂਅਤੇ ਡਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਲੋਂ ਿੀਡਟੁੰ ਗ 

2 ਡਫਿੱ ਕੀ ਫਲੋਅ ਨੇ ਪੈਰਾ ਿੈਿੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਿਾਨ ਡਦਿੱਤਾ 

3 ਿੇਰਾ ਡਬਆਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜੀਠਾ ਡਵਖੇ ਲੋੜਵੁੰ ਦਾਂ ਨੂੁੰ  ਵੁੰ ਿ ਡਰਹਾ 14 ਹਜ਼ਾਰ 'ਪੈਕਿ ਫੂਿ'-ਕਾਲੀਆ 

4 ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹ ੁੰ ਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ-ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤ ੇਿਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਡਹਣਨਾ  ਲਾਜ਼ਿੀ-
ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

-ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਨਯਿ ਅਤੇ ਸਿਾਡਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ 

6 ਸਬਜੀ ਿੁੰ ਿੀ ਅੁੰ ਡਿਰਤਸਰ 22/4/2020 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਧਰਤੀ ਡਦਵਸ ਿੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ 
ਡਬਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹ ੈ 
 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454997761957918/ 
 

2 ਡਸਹਤ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸਿਾਡਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਡਰਹੈ ਡਵਸੇਸ ਡਖਆਲ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454987478625613/ 
 
 

3 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਣ ਦ ੇਡਨਰਦੇਸ਼ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454987141958980/ 
 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252818792691843072
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252825345650114562
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454997761957918/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454987478625613/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454987141958980/


4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਖਲਾਫ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454985931959101/ 
 

5 ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454954288628932/ 
 

6 ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ  
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2815948368636135/ 
 

7 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਕੋਡਵਿ 19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660968658264/ 
 

8 ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਡਵਿ 19 ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660751991619/ 
 

9 ਕੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  
 https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660168658344/ 
 

10 || 21 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਨੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/264608784698098/ 
 

11 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ ਕੋਵਾ ਐਪ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454630465327981/ 
 

12 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਬਰਿਾਲਾ ਦੇ ਨਦਸ਼੍ਾ ਨਿਰਦਸੇ਼੍ਾਾਂ ਤਨਹਤ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਰੈੱ ਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਰਿੋਾ  ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 

ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜ਼ਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹ ਿੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵਿੰਦਾਾਂ ਿ ਿੰ ਵਿੰਨਡਆ ਜਾ ਨਰਹਾ ਰਾਸ਼੍ਿ। ਸਮਾਨਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਰੁੱਨਖਆ ਜਾ ਨਰਹਾ 

ਨਵਸ਼੍ਸੇ਼੍ ਨਧਆਿ। ਪਨਰਵਾਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਇੁੱਕ ਇੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼੍ਿ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454615791996115/ 
 

13 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454587875332240/ 
 

14 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਡਸੁੰ ਘ ਫਲੂਕਾ ਦੇ ਡਨਰਦੇਸਾਂ ਤਡਹਤ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ 
ਪਰਬੁੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਿੱ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜੀਓਜੀ (ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ) 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454576145333413/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454985931959101/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454954288628932/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/2815948368636135/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660968658264/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660751991619/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454660168658344/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/264608784698098/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454630465327981/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454615791996115/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454587875332240/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/454576145333413/


1 Sector officers deployed to keep close eye on facilities at purchase centres in Barnala 
district 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252843196842835971?s=08 
 

2 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈ

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252603273565143046?s=08 
 

3 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252603187716071425?s=08 
 

4 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਹਲੈਪ ਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252550519568072706?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਸਹਤ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸਿਾਡਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਡਰਹੈ ਡਵਸੇਸ ਡਖਆਲ  
 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖਣ ਦ ੇਡਨਰਦੇਸ਼ 

 

3 ਡਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਦਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਖਲਾਫ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ  

4 ਅਿੱ ਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  
 

5 ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ  

6 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਕੋਡਵਿ 19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  
 

7 ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਡਵਿ 19 ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  
 

8 ਕੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  
 

9 || 21 ਅਪਰਲੈ, 2020 || #ਕਨੋਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
 

10 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ ਕੋਵਾ ਐਪ 

 

11 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ  

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252843196842835971?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252603273565143046?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252603187716071425?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252550519568072706?s=08


1800-180-4104 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਡਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦੇ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਾਂਝੀ ਕਿੇਟੀ 
ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668221417054269/?app=fbl 
 

2 **Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "Connect to a Doctor" feature of 
COVA app or via State Helpline no 1800-180-4104* 

                            
*During the lockdown, an increasing trend in anxiety and stress like issues has been 
observed among the people of Punjab. Where most of people are reluctant to share their 
problems and fears with near and dear ones, Goverment of Punjab has come up with a 

Tele Counselling helpline to deal with all sorts of mental health issues. 

People in need of counselling services can approach the helpline number through Connect 

to a Doctor option in COVA app or by calling directly at State Helpline No. *1800-180-

4104* established by Department of Governance Reforms 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668222197054191/?app=fbl 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ... 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668222527054158/?app=fbl 
 

4 #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.facebook.com/100015992495545/posts/668223447054066/?app=fbl 
                                                                                         

5 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਡਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖੇ 
ਪਡਹਲਕਦਿੀ ਡਵਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁੰ ਪਰਕ ਡਵਭਾਗ ਪੁੰਜਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੋਟ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 7380173801 ਨੂੁੰ  ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦਦ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 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.facebook.com/100015992495545/posts/668225560387188/?app=fbl 

 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668221417054269/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668222197054191/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668222527054158/?app=fbl
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayinformedstaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayinformedstaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668223447054066/?app=fbl
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668225560387188/?app=fbl


6 ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਬਟਾਲਾ ਪ ਡਲਸ ਨੇ ਸ਼ਡਹਰ ਡਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਰੈਲੀ ਕਿੱ ਢੀ 
ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੁੰਗਾ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ - 
ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਏ 

. https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668235687052842/?app=fbl 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕੋਡਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 78 ਕਸ਼ਿੀਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ 

ਪੁੰਜਾਬ ਰੋਿਵੇਜ਼ ਦੀਆ ਂਡਤੁੰ ਨ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱ ਸਾਂ ਕਸ਼ਿੀਰੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਜੁੰ ਿੂ ਡਵਖੇ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਆਈਆ ਂ

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668266837049727/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #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 
 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ... 
 

3 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਡਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖੇ 
ਪਡਹਲਕਦਿੀ ਡਵਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁੰ ਪਰਕ ਡਵਭਾਗ ਪੁੰਜਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੋਟ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 7380173801 ਨੂੁੰ  ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦਦ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 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. 
 

4 ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਬਟਾਲਾ ਪ ਡਲਸ ਨੇ ਸਡਹਰ ਡਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਰੈਲੀ ਕਿੱ ਢੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਹਿੇਸਾਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਚੁੰਗਾ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ - ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਏ 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਡਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦ ੇਇੁੰ ਤਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 
ਇਿੱ ਕ ਸਾਂਝੀ ਕਿੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

6 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕੋਡਸਸਾਂ ਸਦਕਾ 78 ਕਸਿੀਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪੁੰਜਾਬ 
ਰੋਿਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਤੁੰ ਨ ਡਵਸੇਸ ਬਿੱ ਸਾਂ ਕਸਿੀਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਜੁੰ ਿੂ ਡਵਖੇ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਔਖੇ 
ਸਿੇਂ ਕੀਤੀ ਿਦਦ ਦਾ ਕਸਿੀਰੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668235687052842/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668235687052842/?app=fbl
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668266837049727/?app=fbl
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG


1 #*Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "Connect to a Doctor" feature of 
COVA app or via State Helpline no 1800-180-4104* 

                            
*During the lockdown, an increasing trend in anxiety and stress like issues has been 
observed among the people of Punjab. Where most of people are reluctant to share their 
problems and fears with near and dear ones, Goverment of Punjab has come up with a 

Tele Counselling helpline to deal with all sorts of mental health issues. 

People in need of counselling services can approach the helpline number through Connect 

to a Doctor option in COVA app or by calling directly at State Helpline No. *1800-180-

4104* established by Department of Governance Reforms 

 

2 #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 
 
 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰੋ... 
 

4 #COVID19 ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਡਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਨੌਖੇ 
ਪਡਹਲਕਦਿੀ ਡਵਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁੰ ਪਰਕ ਡਵਭਾਗ ਪੁੰਜਾਬ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬੋਟ ਸ ਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰ 7380173801 ਨੂੁੰ  ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਦਦ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 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. 
 

5 ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਬਟਾਲਾ ਪ ਡਲਸ ਨੇ ਸਡਹਰ ਡਵਿੱ ਚ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਰੈਲੀ ਕਿੱ ਢੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਹਿੇਸਾਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਚੁੰਗਾ ਹ ੁੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ - ਐੱਸ.ਪੀ. ਰਾਏ 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਡਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਡਰਆਂ ਦ ੇਇੁੰ ਤਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 
ਇਿੱ ਕ ਸਾਂਝੀ ਕਿੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਦੀਆ ਂਕੋਡਸਸਾਂ ਸਦਕਾ 78 ਕਸਿੀਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪੁੰਜਾਬ 
ਰੋਿਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਤੁੰ ਨ ਡਵਸੇਸ ਬਿੱ ਸਾਂ ਕਸਿੀਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਜੁੰ ਿੂ ਡਵਖੇ ਿਿੱ ਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾਸਨ ਵਲੋਂ ਔਖੇ 
ਸਿੇਂ ਕੀਤੀ ਿਦਦ ਦਾ ਕਸਿੀਰੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਨਠਿੰਡਾ ਨਜਲੇ੍ ਨਵਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ । 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267952316832173/ 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2267952316832173/


2 ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੁੰਦਾ ਵੀਿੀਓ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268003700160368/ 

3 33 ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਟ ਨੈਗੇਡਟਗ, 9 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ 

ਪਡਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਡਤੁੰ ਨ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਡਟਵ ਡਰਪੋਟ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268030373491034/ 

4 ਕਰਇੇਟਵ : ਸਾਡਾ ਨਕਸਾਿ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ.......ਕਣਕ ਖਰੀਦ 20 ਅਪਰਲੈ 2020 ਤੁੱਕ ਨਜਲ੍ਾ ਬਨਠਿੰਡਾ 117055 ਮੀਨਟਰਕ 

ਟਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, 6.5 ਕਰੜੋ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ  48225 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ।ੇ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268063610154377/ 

5 ਕਰੇਇਟਵ : ਖ ਸ ਖਬਰ, ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰਿੱ ਡਖਅਤ ਰਹੋ  
21 ਅਪਰੈਲ 2020-- ਸੋਿਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਲਏ  19 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268076700153068/ 

6 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਿਾਡਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਫੈਲਣ 
ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/264608781364765/ 

7 ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ | 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2815948371969468/ 

8 ਬਡਠੁੰ ਿਾ ਿਾਲ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸ ਸਾਇਟੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ 50 ਹਜਾਰ ਦਾ ਸਡਹਯੋਗ   
ਪੀਪੀਈ ਡਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡਦਿੱਤੀ ਡਸਖਲਾਈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268182470142491/ 

9 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ-ਿਾ. ਗ ੁੰ ਿਟੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਡਿਿੱਗੀ ਤੇ ਖਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਯਕੀਨੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268189870141751/ 

10 ਯੁੰਗ ਬਲਿੱ ਿ ਕਲਿੱ ਬ ਦੀ ਟੀਿ ਨੇ 20 ਯਡੂਨਟ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ 

ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਧੁੰ ਨਵਾਦ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268226930138045/ 

11 ਬਨਠਿੰਡਾ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸਿ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਨਦਆਾਂ ਦਨਸਆ ਨਕ  ਨਜ਼ਲੇ ਨਵਚ 3 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ 

20 ਅਪਰਲੈ ਤੁੱਕ 3,77,986 ਲੋਕਾਾਂ ਿੇ ਬੈਂਨਕਿੰਗ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਲਆ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268267100134028/ 

12 ਕਰਇੇਟਵ : ਰਾਹਤ-- ਪਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਨਕਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬਰੋਡ ਿੇ ਬਨਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਿਸਾ ਨਜਨਲ੍ਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਉਸਾਰੀ 

ਨਕਰਤੀਆਾਂ ਿ ਿੰ 10.28 ਕਰੜੋ ਦੀ ਨਵੁੱਤੀ ਮਦਦ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268528776774527/  

13 ਕਰੇਇਟਵ : ਧਰਤੀ ਡਦਵਸ-ਸ਼ਰੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪ ਰਬ ਿੌਕੇ ਲਗਾਏ 73 ਲਿੱ ਖ 
ਬੂਡਟਆ ਂਦੀ 21000 ਵਣ ਡਿਿੱ ਤਰ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ.... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268558123438259/ 

14 ਕਰਇੇਟਵ : ਕੀ ਤ ਹਾਿ ਿੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਨਸਰਫ ਕ ਝ ਘਿੰਨਟਆਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਜਿੰਦਾ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰੋਿੋਾ 

ਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਕਾਰਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਨਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕ ਝ ਘਿੰਨਟਆਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਨਦਿਾਾਂ ਤੁੱਕ ਨਕਸ ੇਸਤ੍ਾ 

'ਤੇ ਰਨਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268003700160368/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268030373491034/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268063610154377/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268076700153068/
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://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/264608781364765/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/2815948371969468/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268182470142491/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268189870141751/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268226930138045/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268267100134028/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268528776774527/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268558123438259/


https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268573503436721/ 

15 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੁੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਿੱ ਿਰ ਦੇ ਚਿੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਿਹੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਈੋ ਸਬ ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਕਰੋਿੋਾਵਾਇਰਸ ਮੁੱਛਰਾਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਕੀੜੇ ਮਕਨੌੜਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268590323435039/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਨਠਿੰਡਾ ਨਜਲੇ੍ ਨਵਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹੈ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252535111721115648?s=20  

2 ਬਡਠੁੰ ਿਾ ਿਾਲ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਲਫੇਅਰ ਸ ਸਾਇਟੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ 50 ਹਜਾਰ ਦਾ ਸਡਹਯੋਗ   

ਪੀਪੀਈ ਡਕਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਡਦਿੱ ਤੀ ਡਸਖਲਾਈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252592897016377344?s=20  

3 ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਸਰੀਨਿਵਾਸਿ ਿੇ ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਬਨਠਿੰਡਾ ਨਜ਼ਲੇ ਦੀਆਾਂ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਨਵਚ ਬੀਤੀ ਸ਼੍ਾਮ ਤੁੱਕ 

133781 ਮੀਨਟਿ੍ਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਪਹ ਿੰਚੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ 117055 ਮੀਨਟਿ੍ਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚ ੁੱਕੀ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252593736179212290?s=20  

4 ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਿੇਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ-ਿਾ. ਗ ੁੰ ਿਟੀ 
ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਡਟਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਡਿਿੱਗੀ ਤੇ ਖਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰਿੱ ਖਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252594018237714432?s=20  

5 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252618443532177412?s=20  

6 ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰ ਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ | 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252634998219440128?s=20  

7 ਕਰੇਇਟਵ : ਖ ਸ ਖਬਰ, ਘਰ ਰਹੋ ਸ ਰਿੱ ਡਖਅਤ ਰਹੋ  
21 ਅਪਰੈਲ 2020-- ਸੋਿਵਾਰ ਨੂੁੰ  ਲਏ  19 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252638786426744833?s=20  

8 ਕਰੇਇਟਵ : ਸਾਿਾ ਡਕਸਾਨ, ਸਾਿਾ ਿਾਣ.......ਕਣਕ ਖਰੀਦ 20 ਅਪਰਲੈ 2020 ਤੁੱਕ ਨਜਲ੍ਾ ਬਨਠਿੰਡਾ 117055 

ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਈੋ, 6.5 ਕਰੜੋ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਕਸਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ  48225 ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤ।ੇ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252640997894389770?s=20  

9 33 ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਟ ਨੈਗੇਡਟਗ, 9 ਹੋਰ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਜੇੇ 

ਪਡਹਲਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹਈੋ ਸੀ ਡਤੁੰ ਨ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਡਟਵ ਡਰਪੋਟ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252778076041289728?s=20  

10 ਬਨਠਿੰਡਾ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸਿ ਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਨਦਆਾਂ ਦਨਸਆ ਨਕ  ਨਜ਼ਲੇ ਨਵਚ 3 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ 

20 ਅਪਰਲੈ ਤੁੱਕ 3,77,986 ਲੋਕਾਾਂ ਿੇ ਬੈਂਨਕਿੰਗ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਲਆ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252779972059697152?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268573503436721/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268590323435039/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252535111721115648?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252592897016377344?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252593736179212290?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252594018237714432?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/1252618443532177412?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252634998219440128?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252638786426744833?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252640997894389770?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252778076041289728?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252779972059697152?s=20


11 ਸਾਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕਿੱ ਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੁੰ ਦੀ-ਵਧੀਕ ਡਜ਼ਲਾ 
ਿੈਡਜਸਟੇੇ੍ਰਟ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252781956976332802?s=20  

12 ਕੋਵਾ ਐਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੁੰ ਦਾ ਵੀਿੀਓ  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252816364563083264?s=20  

13 ਯੁੰਗ ਬਲਿੱ ਿ ਕਲਿੱ ਬ ਦੀ ਟੀਿ ਨੇ 20 ਯੂਡਨਟ ਕੀਤਾ ਖੂਨਦਾਨ 

ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਧੁੰ ਨਵਾਦ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252816987274670087?s=20  

14 ਕਰੇਇਟਵ : ਧਰਤੀ ਡਦਵਸ-ਸ਼ਰੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪ ਰਬ ਿੌਕੇ ਲਗਾਏ 73 ਲਿੱ ਖ 
ਬੂਡਟਆ ਂਦੀ 21000 ਵਣ ਡਿਿੱ ਤਰ ਕਰਨਗੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ.... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252859812041248770?s=20  

15 ਕਰੇਇਟਵ : ਕੀ ਤ ਹਾਨੂੁੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿਿੱ ਿਰ ਦੇ ਚਿੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਿਹੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕਈੋ ਸਬ ਤ ਿਹੀਂ ਹੈ ਨਕ ਕਰੋਿੋਾਵਾਇਰਸ ਮੁੱਛਰਾਾਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਕੀੜੇ ਮਕਨੌੜਆਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਲੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252871793112526848?s=20  

 
 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪਦਿਸਰੀ ਰਾਗੀ ਸਵਰਗੀ ਭਾਈ ਡਨਰਿਲ ਡਸੁੰ ਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਪ ਿੱ ਤਰੀ ਜਸਕੀਰਤ ਕੌਰ ਨੂੁੰ  
#ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਸੈਟ ਪਜੌਨਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਜਲਿੰਧਰ ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਖੇ ਦਾਖਲ 

ਕਰਵਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ। ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ 17 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਅਤੇ ਫਰੇ 19 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਟਸੈਟ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿ ਿੰ 

ਅੁੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਨਦੁੱਤੀ ਗਈ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606409233420297/  

2 Covid - 19 bullentine Live Video  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=264608771364766&ref=watch_permalink 

3 ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2815948365302802&ref=watch_permalink 

4 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ 

ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਨਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
|https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606573856737168/  

5 [Live] ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ ਿੇਰਾ ਸ ਨੇਹਾ |  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606574033403817/  

6 ਚਿਾਰਥਲ ਕਲਾਾਂ ਮਿੰਡੀ ਨਵੁੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪ ੁੱਜੇ ਨਕਸਾਿ, ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ 

ਹਏੋ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606812016713352/  
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXI3e5F5XCeXku8VEgtcqe2hf4TaiDqxt4hptkEnc2bCa8HVCGGPBT01snepTNNeIbDgLWURkMpHEQhVV1KSizMFMAGRF_cBTUMgzCe8drKppDwglhXzYJ_PjWGa2_ltS4m1BFUQuVnzqGGAYpWgNGeoprCycgqk0s7pYIIFyQbpgsPo2dJ-90mXxK8sInEycZ6VZO0U6Ug1Yvi8TU24AQhmqHA8oCFL0n2k_t8cIbSVJhcMy79Zvxr1gFdo8FN4CsOQ2iNLw1RQO1iU9swdibFfCLPI34fRQ-bgNidaBhUv9K8s-4PZiAGUrmf-AzikYNoz1TyIBnmHaEXeL_qKxsxQhYvvVq5q5ili1M43W-Hgm_lVbAJjaO1ucyxvOM3uNajVJTqfLnBdpOkzy8yFpYJ2j5CcIBiIWQf-jiiC8EjUbpr66VHcG10H2ZGwfUuU87cnWLONK6JYH7zlg5pMNOjiU-4nNbDF015YjU8Cxwu8RHU7-UycY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%87%E0%A8%B0%E0%A8%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDXI3e5F5XCeXku8VEgtcqe2hf4TaiDqxt4hptkEnc2bCa8HVCGGPBT01snepTNNeIbDgLWURkMpHEQhVV1KSizMFMAGRF_cBTUMgzCe8drKppDwglhXzYJ_PjWGa2_ltS4m1BFUQuVnzqGGAYpWgNGeoprCycgqk0s7pYIIFyQbpgsPo2dJ-90mXxK8sInEycZ6VZO0U6Ug1Yvi8TU24AQhmqHA8oCFL0n2k_t8cIbSVJhcMy79Zvxr1gFdo8FN4CsOQ2iNLw1RQO1iU9swdibFfCLPI34fRQ-bgNidaBhUv9K8s-4PZiAGUrmf-AzikYNoz1TyIBnmHaEXeL_qKxsxQhYvvVq5q5ili1M43W-Hgm_lVbAJjaO1ucyxvOM3uNajVJTqfLnBdpOkzy8yFpYJ2j5CcIBiIWQf-jiiC8EjUbpr66VHcG10H2ZGwfUuU87cnWLONK6JYH7zlg5pMNOjiU-4nNbDF015YjU8Cxwu8RHU7-UycY&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606409233420297/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=264608771364766&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2815948365302802&ref=watch_permalink
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.ARDD1BgOQRIJOo4qOD-hgMynaAUE5iM_PO3g2hQj70GLy0GRKVZHC9wgfktt2Zx7J17FlksvobO685RAgGNqx2lP56ZeippVq6FgUE7q2g60Eupa9utQFrmZZaa_rWaEeMHqnpcjHbq_6qV4JKsdf-FZVYBRnYeP01zz3EoJ-QVAAPTogj3R8ZSOn_kGXHz6tiSTcWm85wi3bQlfnPeMbdxSL1zPWuxrlTlcobmvTNMrtQmdCyqPbSojt4ehz57N3II5bcTeurd4837iOCEoXb3NZC0xyWZZbtXGuccMrt6ucEP6Q_wJHsR76JLgHpE5PiyA52qcuDU9SWamzDv58Nk9NDMjsEG64C8nK4JvY1vz2xpXqj5ZwC48zCZou4215ziEvPIUcCln-b9HoRME7Ogv0dV0l6TPKfJYcvFxEPXhjHgOtlnVd3vc0xCrrcIzpAiVhvzULemi5Qm8M2kxF0lc8ZZ8LPqk3vl-eb2GC92mhZfC_RXW7nZpbfKIyA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDD1BgOQRIJOo4qOD-hgMynaAUE5iM_PO3g2hQj70GLy0GRKVZHC9wgfktt2Zx7J17FlksvobO685RAgGNqx2lP56ZeippVq6FgUE7q2g60Eupa9utQFrmZZaa_rWaEeMHqnpcjHbq_6qV4JKsdf-FZVYBRnYeP01zz3EoJ-QVAAPTogj3R8ZSOn_kGXHz6tiSTcWm85wi3bQlfnPeMbdxSL1zPWuxrlTlcobmvTNMrtQmdCyqPbSojt4ehz57N3II5bcTeurd4837iOCEoXb3NZC0xyWZZbtXGuccMrt6ucEP6Q_wJHsR76JLgHpE5PiyA52qcuDU9SWamzDv58Nk9NDMjsEG64C8nK4JvY1vz2xpXqj5ZwC48zCZou4215ziEvPIUcCln-b9HoRME7Ogv0dV0l6TPKfJYcvFxEPXhjHgOtlnVd3vc0xCrrcIzpAiVhvzULemi5Qm8M2kxF0lc8ZZ8LPqk3vl-eb2GC92mhZfC_RXW7nZpbfKIyA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606573856737168/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606574033403817/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/606812016713352/


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਚਿਾਰਥਲ ਕਲਾਾਂ ਮਿੰਡੀ ਨਵੁੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪ ੁੱਜੇ ਨਕਸਾਿ, ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ 

ਹਏੋ। https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252779998831837184  

2  ਡ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਿਾਡਜਕ ਡਵਿੱ ਥ ਦਾ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਡਰਹੈ 
ਡਵਸੇਸ ਡਧਆਨ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਆਈ 14287 ਿੀਟਡਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਡਵਿੱ ਚੋਂ 11053 ਿੀਟਡਰਾਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਟੋਕਨਾਂ ਿ ਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਹੀ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆ 
ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252603208658120709  

3 ਕੋਰੋਨਾ ਡ ਖਲਾਫ਼ ਜੁੰਗ: ਡ ਜਲਹਾ ਫ਼ਤਡਹਗੜਹ ਸਾਡਹਬ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਡਟਵ ਆਈ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  
ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਡਟਵ ਪਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਿ ੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 
ਔਰੁੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਤਡਹਗੜਹ ਸਾਡਹਬ ਆਈਆਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਖਿਾਣੋਂ ਡਵਖੇ 15 
ਡਦਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਡਖਆ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252602847633391616  

4 Jaskirat Kaur d/o Padam Shri Ragi late Bhai Nirmal Singh Khalsa was admitted in 
Jalandhar Civil Hospital on 1st April after testing +ve for #CoronaVirus.  She tested 
negative on April 17 & again on April 19 following which she was discharged from the 
Hospital today. https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252533605026246663  

5 ਚਿਾਰਥਲ ਕਲਾਾਂ ਮਿੰਡੀ ਨਵੁੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪ ੁੱਜੇ ਨਕਸਾਿ, ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ 

ਹਏੋ।  share a link   

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਡ ਖਲਾਫ਼ ਜੁੰਗ: ਡ ਜਲਹਾ ਫ਼ਤਡਹਗੜਹ ਸਾਡਹਬ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਡਟਵ ਆਈ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  
ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਡਟਵ ਪਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਿ ੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 
ਔਰੁੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਤਡਹਗੜਹ ਸਾਡਹਬ ਆਈਆਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਖਿਾਣੋਂ ਡਵਖੇ 15 
ਡਦਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਡਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਡਖਆ   

2 ਡ ਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਿਾਡਜਕ ਡਵਿੱ ਥ ਦਾ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਡਰਹੈ 
ਡਵਸੇਸ ਡਧਆਨ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਆਈ 14287 ਿੀਟਡਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਡਵਿੱ ਚੋਂ 11053 ਿੀਟਡਰਾਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਡਕਸਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਟੋਕਨਾਂ ਿ ਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਨ ਸਾਰ ਹੀ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆ 
ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ਸਲ 

3  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252779998831837184
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252603208658120709
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1252602847633391616
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252533605026246663


1 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਡਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਲਈ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ 
2020 ਤਿੱ ਕ ਿਨਜ਼ੂਰੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਠੇਡਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਟਰ ਬੁੰਦ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ: ਕ ਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ   
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540127259583579/?d=n 
 

2 ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਪ ਡਲਸ ਡਿਊਟੀ ਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਅਿਲੇ ਦੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਥਰਿਲ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲਸਟਰ ਜੋਨ ਡਵਿੱ ਚ ਰਡਹੁੰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਸਹਤ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540145439581761/?d=n 
 

3  ਡਜਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਡਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਰਪੇਅਰ ਨੂੁੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਡਦਿੱ ਤੀ 
ਕੁੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਡਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼   
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540145869581718/?d=n 
 

4 -ਡਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਿੱਲ ਸ਼ਾਿ ਤਿੱ ਕ 116175 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ 

-ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  23 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540146369581668/?d=n 
 

5 ਕੋਡਵਿਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੰ ਿ ਕਰ ਰਹ ੇਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ, ਪ ਡਲਸ ਡਵਭਾਗ ਅਤੇ ਡਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦਾਓ.ਐਸ.ਿੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਿਨੋਬਲਸਾਡਰਆਂ ਦੀਅਣਥਿੱ ਕ ਡਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਚ ਸਡਥਤੀ ਕੁੰ ਟਰਲੋ 
ਹੇਠ -ਓ.ਐਸ.ਿੀ/ ਿ ਿੱ ਖ ਿੁੰ ਤਰੀ ਸੁੰ ਦੀਪ ਬਰਾੜ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540170319579273/?d=n 

  

6 ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੂੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਾਨ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

   ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੁੰ ਬਰ 37677164488 ਡਵਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਿ•ਾਾਾਂ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540146852914953/?d=n 
 

7  ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿ ਿੱ ਖ ਿਾਕਘਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵਖੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਡਲ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਡਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੰ ਿ ਲਈ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ 01639-256384 ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ੋ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540183382911
300/?d=n 
 

8 ਕੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540232486239723/?d=n&subst
ory_index=0 

9 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਕੋਡਵਿ 19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540232859573019/?d=n&subst
ory_index=0 

10 ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਡਵਿ 19 ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540127259583579/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540145439581761/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540145869581718/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540146369581668/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540146852914953/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540183382911300/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540183382911300/?d=n


https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540233262906312/?d=n&subst
ory_index=0 
 

11 ਕੀ ਉਚ ਤਾਪਿਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਰ ਜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540231599573145/?d=n&subst
ory_index=0 

12 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540231169573188/?d=n&subst
ory_index=0 

13 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540233729572932/?d=n&subst
ory_index=0 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਡਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਲਈ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ 
2020 ਤਿੱ ਕ ਿਨਜ਼ੂਰੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਠੇਡਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਟਰ ਬੁੰਦ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ: ਕ ਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ   
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252553740923670528?s=20  
 

2 ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਪ ਡਲਸ ਡਿਊਟੀ ਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਅਿਲੇ ਦੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਥਰਿਲ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲਸਟਰ ਜੋਨ ਡਵਿੱ ਚ ਰਡਹੁੰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਸਹਤ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252553871207157761?s=20  
 

3 ਡਜਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਡਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਰਪੇਅਰ ਨੂੁੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਡਦਿੱ ਤੀ 
ਕੁੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਡਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252553998453870595?s=20  

4 ਡਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਿੱਲ ਸ਼ਾਿ ਤਿੱ ਕ 116175 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ 

-ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  23 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ   
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554124920528896?s=20 
 

5 ਕੋਡਵਿਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੰ ਿ ਕਰ ਰਹ ੇਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ, ਪ ਡਲਸ ਡਵਭਾਗ ਅਤੇ ਡਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦਾਓ.ਐਸ.ਿੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਿਨੋਬਲਸਾਡਰਆਂ ਦੀਅਣਥਿੱ ਕ ਡਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਚ ਸਡਥਤੀ ਕੁੰ ਟਰਲੋ 
ਹੇਠ -ਓ.ਐਸ.ਿੀ/ ਿ ਿੱ ਖ ਿੁੰ ਤਰੀ ਸੁੰ ਦੀਪ ਬਰਾੜ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554398879887361?s=20  

6 ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੂੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਾਨ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

   ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੁੰ ਬਰ 37677164488 ਡਵਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਿ•ਾਾਾਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554243095105536?s=20   

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252553740923670528?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252553871207157761?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554124920528896?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554398879887361?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252554243095105536?s=20


7 . ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿ ਿੱ ਖ ਿਾਕਘਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵਖੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਡਲ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਡਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੰ ਿ ਲਈ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ 01639-256384 ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ੋ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252564720550203392?s=20  

8  

ਕੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252862503169617922?s=19 

9 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਕੋਡਵਿ 19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252862096183717888?s=19 

10 ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਡਵਿ 19 ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252861573955088384?s=19 

11 ਕੀ ਉਚ ਤਾਪਿਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਰ ਜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863013083734016?s=19 
 

12 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863431662645253?s=19 

13 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863938120704003?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਡਕਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਲਈ 22 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ 
2020 ਤਿੱ ਕ ਿਨਜ਼ੂਰੀ 
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਠੇਡਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਟਰ ਬੁੰਦ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣਗੇ: ਕ ਿਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ   

2 ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਪ ਡਲਸ ਡਿਊਟੀ ਤ ੇਤਾਇਨਾਤ ਅਿਲੇ ਦੀ ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਥਰਿਲ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

ਕਲਸਟਰ ਜੋਨ ਡਵਿੱ ਚ ਰਡਹੁੰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਸਹਤ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  

3 ਡਜਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਡਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਰਪੇਅਰ ਨੂੁੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਡਦਿੱ ਤੀ 
ਕੁੰ ਿ ਦੌਰਾਨ ਸਿਾਡਜਕ ਦਰੂੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼   

4 ਡਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਿੱਲ ਸ਼ਾਿ ਤਿੱ ਕ 116175 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ 

-ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  23 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱ ਕ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ   

5 ਕੋਡਵਿਿਹਾਂਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੰ ਿ ਕਰ ਰਹ ੇਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ, ਪ ਡਲਸ ਡਵਭਾਗ ਅਤੇ ਡਸਵਲ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 
ਦਾਓ.ਐਸ.ਿੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਿਨੋਬਲਸਾਡਰਆਂ ਦੀਅਣਥਿੱ ਕ ਡਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਚ ਸਡਥਤੀ ਕੁੰ ਟਰਲੋ 
ਹੇਠ -ਓ.ਐਸ.ਿੀ/ ਿ ਿੱ ਖ ਿੁੰ ਤਰੀ ਸੁੰ ਦੀਪ ਬਰਾੜ  

6 ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੂੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦਾਨ  ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

   ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਖਾਤਾ ਨੁੰ ਬਰ 37677164488 ਡਵਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਿ•ਾਾਾਂ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252564720550203392?s=20
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252862503169617922?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252862096183717888?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252861573955088384?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863013083734016?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863431662645253?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252863938120704003?s=19


7 . ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਿ ਿੱ ਖ ਿਾਕਘਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਵਖੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਡਲ•ਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਡਕਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁੰ ਿ ਲਈ ਫੋਨ ਨੁੰ ਬਰ 01639-256384 ਤੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰ ੋ

8 ਕੀ ਚਿੜੀ 'ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

9 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੀ ਕੋਡਵਿ 19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ  

10 ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਡਵਿ 19 ਨੂੁੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ  

11 ਕੀ ਉਚ ਤਾਪਿਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਰ ਜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 

12 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  
 

13 ਕੀ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ 

ਬਕਾਇਆ 8 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡੇਟਵ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਪਰਾਪਤ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਡਪੁੰ ਿ ਕਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਡਿ੍ਰਤਕ ਡਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਡਿਲ 

59 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਤਿੱ ਕ ਡਰਪੋਰਟ ਡਿਲਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592374594423779/  

2 ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਿਦਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੁੰ ਕਟ ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਡਤਆਂ ਡਵਚ ਭਜੇੀ ਰਕਿ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592409111086994/  

3 ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤ ੇਨਾ ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਡਧਆਨ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592431244418114/  

4 ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁੰ ਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ 
ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਆਰਡਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592471737747398/  

5 ਡਬਨਾਂ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਖਲ -ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ  
22 ਤ ੇ23 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇ ਦੇ 6289 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592493917745180/  
 

6 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆ ਂਿੁੰ ਿੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 56716 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਿਦ-ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

54537 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਹਈੋ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592502174411021/  
 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592374594423779/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592409111086994/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592431244418114/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592471737747398/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592493917745180/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2592502174411021/


7 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਵੇਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰਡੋ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱਲਾ, ਧਬੋੀ ਘਾਟ ਨਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593200814341157/  

8 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ਾਡਜਲਕਾ ਸ਼ਡਹਰ ਡਵਖੇ ਲਿੱ ਗ ੇਕਰਡਫਊ ਦੇ 
ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਡਜਲਕਾ ਵਿੱਲੋਂ ਨਵਾ ਸਲੇਿਸ਼ਾਹ ਡਵਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ, ਡਸਵਲ 
ਲਾਈਨ, ਿੇਰਾ ਸਿੱਚਾ ਸੋਦਾ ਕਲੋਨੀ ਡਵਖੇ ਸੋਿੀਅਿ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਡਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593202117674360/  

9 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਲੈਾਸ਼੍ ਿਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਮਿੰਨਦਰ ਨਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਨਹੁੱਤ ਫਨੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593203081007597/  
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ 

ਬਕਾਇਆ 8 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡੇਟਵ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਪਰਾਪਤ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਡਪੁੰ ਿ ਕਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਡਿ੍ਰਤਕ ਡਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਡਿਲ 

59 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਤਿੱ ਕ ਡਰਪੋਰਟ ਡਿਲਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252538724157722624?s=19  
 

2 ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਿਦਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੁੰ ਕਟ ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਡਤਆਂ ਡਵਚ ਭਜੇੀ ਰਕਿ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252552206840205314?s=19  

3 ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤ ੇਨਾ ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਡਧਆਨ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252559686446055427?s=19  

4 ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁੰ ਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ 
ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਆਰਡਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252567083969175554?s=19  

5 ਡਬਨਾਂ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਖਲ -ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ  
22 ਤ ੇ23 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇ ਦੇ 6289 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252584383132901377?s=19  

6 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆ ਂਿੁੰ ਿੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 56716 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਿਦ-ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

54537 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਹਈੋ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252584627992244230?s=19  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593200814341157/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593202117674360/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593203081007597/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252538724157722624?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252552206840205314?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252559686446055427?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252567083969175554?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252584383132901377?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252584627992244230?s=19


7 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਵੇਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰਡੋ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱਲਾ, ਧਬੋੀ ਘਾਟ ਨਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252842738241830913?s=19  

8 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ਾਡਜਲਕਾ ਸ਼ਡਹਰ ਡਵਖੇ ਲਿੱ ਗ ੇਕਰਡਫਊ ਦੇ 
ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਡਜਲਕਾ ਵਿੱਲੋਂ ਨਵਾ ਸਲੇਿਸ਼ਾਹ ਡਵਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ, ਡਸਵਲ 
ਲਾਈਨ, ਿੇਰਾ ਸਿੱਚਾ ਸੋਦਾ ਕਲੋਨੀ ਡਵਖੇ ਸੋਿੀਅਿ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਡਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252843026839293953?s=19  

9 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਲੈਾਸ਼੍ ਿਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਮਿੰਨਦਰ ਨਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਨਹੁੱਤ ਫਨੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252843160377495558?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ 

ਬਕਾਇਆ 8 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡੇਟਵ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਪਰਾਪਤ ਡਰਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਡਪੁੰ ਿ ਕਾਹਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਡਿ੍ਰਤਕ ਡਵਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਡਿਲ 

59 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ ਤਿੱ ਕ ਡਰਪੋਰਟ ਡਿਲਣ ਦੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ 
 

2 ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਿਦਦ 

ਕੋਰੋਨਾ ਸੁੰ ਕਟ ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਡਤਆਂ ਡਵਚ ਭਜੇੀ ਰਕਿ 

 

3 ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤ ੇਨਾ ਡਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਡਧਆਨ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

4 ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਿ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੁੰ ਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ 
ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਡਕਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਆਰਡਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 

5 ਡਬਨਾਂ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਖਲ -ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ  
22 ਤ ੇ23 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇ ਦੇ 6289 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ 

 

6 ਫ਼ਾਡਜ਼ਲਕਾ ਦੀਆ ਂਿੁੰ ਿੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 56716 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਿਦ-ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

54537 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਹਈੋ ਖਰੀਦ 

 

7 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸਵੇਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਰਡੋ, ਮਲਕਾਣਾ ਮਹ ੁੱਲਾ, ਧਬੋੀ ਘਾਟ ਨਵਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜਾ ਇਕੁੱਤਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252842738241830913?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252843026839293953?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252843160377495558?s=19


8 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਡਵਿ-19 ਤਡਹਤ ਫ਼ਾਡਜਲਕਾ ਸ਼ਡਹਰ ਡਵਖੇ ਲਿੱ ਗ ੇਕਰਡਫਊ ਦੇ 
ਿਿੱ ਦੇਨਜਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਫਾਡਜਲਕਾ ਵਿੱਲੋਂ ਨਵਾ ਸਲੇਿਸ਼ਾਹ ਡਵਖੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਬੈਂਕ ਕਲੋਨੀ, ਡਸਵਲ 
ਲਾਈਨ, ਿੇਰਾ ਸਿੱਚਾ ਸੋਦਾ ਕਲੋਨੀ ਡਵਖੇ ਸੋਿੀਅਿ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਡਿੜਕਾਅ ਅਤ ੇਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਡਗਆ 

9 ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਤੇ ਕਨੋਵਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼੍ਨਹਰ ਨਵਖੇ ਲੁੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜਰ ਿਗਰ 

ਕਸੌਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਕਲੈਾਸ਼੍ ਿਗਰ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਮਿੰਨਦਰ ਨਵਖੇ ਮੁੱਛਰਾ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ 

ਨਹੁੱਤ ਫਨੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਡਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੁੰ ਧ 

ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤ ੇਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਡਕਸਾਨ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੁੰ ਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆਉਣ -ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128257578819565&id=100049059699993 

2 ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੁੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਿੱਲਬਾਤ, ਜਲਦੀ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ ਹਣੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਡਹਯੋਗ ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਡਦਵਾਇਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਿਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਇੁੰ ਪਰੂਵਿੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ (ਫੋਟ ੋਸਿੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128262428819080&id=100049059699993 

3 ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ ਜੁੰਗ ਡਵਚ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ ਸਡਹਯੋਗ, 400 ਿਾਸਕ ਅਤੇ 
100 ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਂਪੇ (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128265945485395&id=100049059699993 
  

4 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਅਿੱ ਗ ਬ ਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ ਦ ਖੇਤਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਉਤਰੇ ਐੱਸਿੀਐੱਿ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲ ਕੇ 
ਅਿੱ ਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ 

ਜ਼ੀਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗ ਜ਼ਰ ਰਹ ੇਐਸਿੀਐੱਿ ਰਣਜੀਤ ਡਸੁੰ ਘ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀ ਅਿੱ ਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖ ਦ 
ਅਿੱ ਗ ਬ ਝਾਉਣ ਉੱਤਰੇ  (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128270725484917&id=100049059699993 

5 22 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰੇਟ ਡਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128549208790402&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128257578819565&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128262428819080&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128265945485395&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128549208790402&id=100049059699993


1 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਲੋਂ ਕਰਡਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪ ਡਲਸ ਿ ਲਾਜ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸਨਿਾਡਨਤ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪ ਡਲਸ ਿ ਲਾਜ਼ਿਾਂ ਦਾ ਅਡਹਿ ਯੋਗਦਾਨ  (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252619167049510912?s=19 

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਡਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੁੰ ਧ 

ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤ ੇਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਡਕਸਾਨ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੁੰ ਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆਉਣ -ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252621228503969792?s=19 

3 ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੁੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਿੱਲਬਾਤ, ਜਲਦੀ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ ਹਣੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਡਹਯੋਗ ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਡਦਵਾਇਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਿਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਇੁੰ ਪਰੂਵਿੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ (ਫੋਟ ੋਸਿੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252624812851298304?s=19 

4 ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ ਜੁੰਗ ਡਵਚ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ ਸਡਹਯੋਗ, 400 ਿਾਸਕ ਅਤੇ 
100 ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਂਪੇ (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

 https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252626697716928513?s=19 

5 ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਦੀ ਅਿੱ ਗ ਬ ਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ ਦ ਖੇਤਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਉਤਰੇ ਐੱਸਿੀਐੱਿ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲ ਕੇ 
ਅਿੱ ਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ 

ਜ਼ੀਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਗ ਜ਼ਰ ਰਹ ੇਐਸਿੀਐੱਿ ਰਣਜੀਤ ਡਸੁੰ ਘ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀ ਅਿੱ ਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖ ਦ 
ਅਿੱ ਗ ਬ ਝਾਉਣ ਉੱਤਰੇ  (ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252629773106532354?s=19 
  

6 22 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰੇਟ ਡਲਸਟ। (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252829425046974466?s=19 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੁੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਵਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਵਟਸਐੱਪ ਗਰ ਿੱ ਪਾਂ ਤ ੇਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। 

2 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆਂ ਹ ਕਿਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪਰੈਸ ਿੀਿੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ 
ਡਗਆ ਹੈ। 

3 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸਿਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਡਹਯੋਗ ਨਾਲ ਡਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਿੁੰ ਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੁੰ ਡਿਆ ਡਗਆ। 

4 22 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰੇਟ ਡਲਸਟ। 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252619167049510912?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252621228503969792?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252624812851298304?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252626697716928513?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252629773106532354?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252829425046974466?s=19


5 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਲੋਂ ਕਰਡਫ਼ਊ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪ ਡਲਸ ਿ ਲਾਜ਼ਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਸਨਿਾਡਨਤ 

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪ ਡਲਸ ਿ ਲਾਜ਼ਿਾਂ ਦਾ ਅਡਹਿ ਯੋਗਦਾਨ   

6 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਡਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਲੋਂ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਹਨ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੁੰ ਧ 

ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤ ੇਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਡਕਸਾਨ ਪਾਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੁੰ ਤ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਿੁੰ ਿੀ ਡਵਿੱ ਚ ਡਲਆਉਣ -ਡਿਪਟੀ 
ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

  

7 ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਿਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀਿੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੁੰ ਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਿੱਲਬਾਤ, ਜਲਦੀ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ ਹਣੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦ ਆ, ਪੂਰੇ ਸਡਹਯੋਗ ਦਾ ਡਵਸ਼ਵਾਸ ਡਦਵਾਇਆ 

ਹਸਪਤਾਲ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਿਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਇੁੰ ਪਰੂਵਿੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੈਬਡਨਟ ਿੁੰ ਤਰੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ 

8 ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ ਜੁੰਗ ਡਵਚ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ ਸਡਹਯੋਗ, 400 ਿਾਸਕ ਅਤੇ 
100 ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਂਪੇ 

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਚ 1684 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415026722056360&set=a.3298642393694
794&type=3&theate 
 

2 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਡਵਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415027215389644&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਿ 
ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਡਗਆ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415028795389486&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

4 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਕਸੇ ਡਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ ਡਢਿੱ ਲਿਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਡਟੁੰ ਗ ਡਕਿੱ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤ ੇਡਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ (ਟੈਸਟ)-ਿੌਕੇ ਤੇ ਡਿਲਦੀ ਹੈ 
ਡਰਪੋਰਟ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415026722056360&set=a.3298642393694794&type=3&theate
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415027215389644&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415027215389644&set=a.3298642393694794&type=3&theater


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415030772055955&set=pcb.34150311220
55920&type=3&theater 

5 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 175 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਡਵਚੋਂ 143 ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡਟਵ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415032125389153&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਚ 1684 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252587746448642048?s=20 
 

2 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਡਵਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252587817047216128?s=20 

 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਿ 
ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਡਗਆ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252587883384340481?s=20 
 
 

4 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਕਸੇ ਡਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ ਡਢਿੱ ਲਿਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਡਟੁੰ ਗ ਡਕਿੱ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤ ੇਡਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ (ਟੈਸਟ)-ਿੌਕੇ ਤੇ ਡਿਲਦੀ ਹੈ 
ਡਰਪੋਰਟ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252588149177376768?s=20 

5 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 175 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਡਵਚੋਂ 143 ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡਟਵ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252588177694404608?s=20 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਚ 1684 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

2 ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ-ਡਵਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
 

3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਡਧਆਪਕਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਪੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਿ 
ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਡਗਆ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415030772055955&set=pcb.3415031122055920&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415030772055955&set=pcb.3415031122055920&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415032125389153&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3415032125389153&set=a.3298642393694794&type=3&theater


4 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਕਸੇ ਡਕਸਿ ਦੀ ਕੋਈ ਡਢਿੱ ਲਿਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਡਟੁੰ ਗ ਡਕਿੱ ਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤ ੇਡਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ (ਟੈਸਟ)-ਿੌਕੇ ਤੇ ਡਿਲਦੀ ਹੈ 
ਡਰਪੋਰਟ 

 

5 ਡਜ਼ਲੇ ਅੁੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 175 ਸ਼ਿੱ ਕੀ ਿਰੀਜਾਂ ਡਵਚੋਂ 143 ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਨੈਗਡਟਵ 

 

6 Rate list of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  21 April Rate List(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689928811810279/ 

2  #ਕਨੋਵਡ19 ਦੀਆਾਂ ਬਿੰਨਦਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜ਼ਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਨਵਘਿ ਖਰੀਦ ਿ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਮਿੰਡੀ ਬਰੋਡ 

ਿੇ ਹਾੜੀ ਮਿੰਡੀਕਰਿ ਸੀਜ਼ਿ-2020-21 ਦਰੌਾਿ ਸ ਬਾ ਭਰ ਨਵੁੱਚ 409 ਹਰੋ ਰਾਈਸ ਸ਼੍ਲੈਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਅਿਾਜ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ’ਚ 

ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ ਹ।ੈ ਕਰਿੋਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਿੰਦਰਭ ਨਵੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬਿੰਧਾਾਂ ਸਦਕਾ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 8.95 ਲੁੱਖ 

ਮੀਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਨਵੁੱਚ ਪਹ ਿੰਚੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੁੱਚੋਂ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜਿੰਸੀਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  7.54 ਲੁੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਿ 

ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ੁੱਕੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਮ ੁੱਖ ਸਕੁੱਤਰ ਨਵਕਾਸ ਨਵਸਵਾਜੀਤ ਖਿੰਿਾ ਵਲੋਂ  ਨਦੁੱਤੀ ਗਈ(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987368471090/ 

3 ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕਪੈਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ ਜਲੇਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰਿ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨਵਭਾਗ ਿ ਿੰ ਸੌਂਨਪਆ ਸੀ 

ਨਜਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਭਾਗ ਿੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਜਲੇਾਾਂ ਦੀ ਸਿੈਟਾਈਜਸੇ਼੍ਿ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸ਼੍ ਰ  ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 

ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਲੇਾਾਂ ਨਵੁੱਚ ਸਿੇੈਟਾਈਜਸੇ਼੍ਿ ਦੇ ਦੋ ਗੜੇ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹੋ ਚ ੁੱਕੇ ਹਿ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦੁੱਤੀ ਸਥਾਿਕ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਮਿੰਤਰੀ ਸਰੀ ਬਰਹਮ ਮਨਹਿੰਦਰਾ ਿੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਨਸਆ ਨਕ ਸ ਬ ੇਭਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਯ .ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਿ ਿੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦਸੇ਼੍ 

ਨਦੁੱਤੇ ਗਏ ਹਿ ਨਕ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰਟੋਕੋਲੋ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਦਆਾਂ ਮਿੰਡੀਆਾਂ ਦੀ ਸਿੇੈਟਾਈਜਸੇ਼੍ਿ ਿ ਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ 

ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਾਰ  #ਕਨੋਵਡ19 ਦੀ ਲਾਗ ਿ ਿੰ ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰਨੋਕਆ ਜਾ ਸਕ(ੇਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987471804413/ 

4 ਪੁੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਿੇਵੇਂ ਡਦਨ 3,49,375 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਜਸ ਡਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੁੰ ਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ 3,49,095 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 280 
ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਲੁੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987528471074/ 

5 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੌਕਡਾਊਿ ਨਵੁੱਚ ਨਢੁੱਲ ਦੀ ਆਨਗਆ ਦਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜ ਦ ਮ ੁੱਖ ਮਿੰਤਰੀ ਕਪੈਟਿ ਅਮਨਰਿੰਦਰ ਨਸਿੰਘ ਿੇ 

ਸ ਬਾ ਪੁੱਧਰੀ ਕਰਨਫਊ ਨਵੁੱਚ ਕਈੋ ਨਢੁੱਲ ਿਾ ਦਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਸੈਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜ਼ਰ ਸਪੁੱਸ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਨਕ ਗਰੈ ਸੀਮਤ (ਿਾਿ 

ਕਿੰਟਿੇਮੈਂਟ) ਜ਼ਿੋਾਾਂ ਨਵੁੱਚ ਉਦਯਨੋਗਕ ਯ ਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਨਗਆ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਨਹਲਾ ਜਾਰੀ ਆਦਸੇ਼੍ਾਾਂ ਕੇਂਦਰੀ 

ਗਰਨਹ ਮਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਦਸ਼੍ਾ ਨਿਰਦਸੇ਼੍ਾਾਂ ਮ ਤਾਬਕ ਹਵੋਗੀ। (ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨਲਿੰਕ ਤੇ ਕਨਲੁੱਕ ਕਰ ੋ-> 

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

(ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਲੁੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987605137733/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689928811810279/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987368471090/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987471804413/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987528471074/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/20/hotspot/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987605137733/


6  #COVID19 ਿਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਨਵਸਥਾਰਪ ਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ਿੰ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਅਿੌਖੇ 

ਪਨਹਲਕਦਮੀ ਨਵਚ, ਸ ਚਿਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਿੰਪਰਕ ਨਵਭਾਗ ਪਿੰਜਾਬ ਿੇ ਵਟਸਐਪ ਬਟੋ ਸ਼੍ ਰ  ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹਲੈਪਲਾਈਿ ਿਿੰਬਰ 

7380173801 ਿ ਿੰ ਸਵੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸ ਿੇਹਾ ਭਜੇੋ 'Hi'(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987771804383/ 

7 ਜਿੰਮ -ਕਸ਼੍ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਤਾਲਾਬਿੰਦੀ ਕਾਰਿ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਸ ਨਬਆਾਂ ਤੋਂ ਪਠਾਿਕਟੋ ਪਹ ਿੰਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਾਂ ਿ ਿੰ ਸ ਬੇ ਨਵਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ 

ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਤੋਂ ਇਿਕਾਰ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਉਿਾਾਂ ਲਈ 9 ਸ਼੍ਲੈਟਰ ਹਮੋ (ਕ ਆਰਿੰਟੀਿ ਸਹ ਲਤਾਾਂ) 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕ।ੇ ਉਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਭਜੋਿ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਰਨਹਣ ਲਈ ਥਾਾਂ ਸਬਿੰਧੀ ਨਦਿ-ਰਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਿ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸਹਤ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਨਿਯਮਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਦਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮ ਹੁੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਡੈੀਕਲ ਟੀਮਾਾਂ ਿ ਿੰ ਤਾਇਿਾਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987861804374/ 

8 #ਕਨੋਵਡ19 ਨਵਰ ੁੱਧ ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਨਵੁੱਚ ਡਟੇ ਪਿੰਜਾਬ ਪ ਨਲਸ ਦੇ ਜਵਾਿਾਾਂ ਲਈ ਹ ਣ ਨਜ਼ਨਲਆਾਂ ਨਜੁੱਥੇ ਉਹ ਨਡਊਟੀ ਕਰ 

ਰਹੇ ਹਿ, ਨਵੁੱਚ 'ਹਮੋ ਅਵੇ ਫਰਾਮ ਹਮੋ' ਫਨੈਸਲਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜੁੱਥੇ ਸਿੰਭਾਵਤ / ਸ਼੍ੁੱਕੀ ਇਿਫਕੈਸ਼੍ਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਨਵਚ ਹਮੋ ਕ ਆਰਿੰਟਾਈਿ ਲਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਉਪਲੁੱਬਧ ਹਣੋਗੀਆਾਂ। ਮਹੋਰਲੀ ਕਤਾਰ ਨਵੁੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚ 

ਜਖ਼ੋਮ ਵਾਲੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ 'ਤੇ ਨਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰ ੇਪ ਨਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਨਕਸ ੇਵੀ ਇਿਫਕੈਸ਼੍ਿ ਤੋਂ ਸਿੰਪ ਰਿ ਸ ਰੁੱਨਖਆ 

ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਾਰੇ ਸ ਰੁੱਨਖਆ ਉਪਕਰਿ (ਫ ੁੱਲ ਬਾਡੀ ਪਰਟੋਕੈਨਟਕ ਵੀਅਰ)  ਨਜਵੇਂ ਪੀਪੀਈ, ਐਿ 95 ਤੇ 

ਨਟਰਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇ ਵੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987991804361/ 

9 Screening at main Dana  Mandi Tanda CHC TANDA(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690016948468132/ 

10 #ਕਨੋਵਡ19 ਸਿੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿੇਜ਼ਰ, ਜਿੰਮ  ਕਸ਼੍ਮੀਰ ਦੇ ਕ ਝ ਲੋਕਾਾਂ ਿ ਿੰ ਨਪਛਲੇ ਨਤਿੰਿ ਹਫਨਤਆਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਕਾਾਂਤਵਾਸ ਨਵੁੱਚ 

ਰੁੱਨਖਆ ਨਗਆ ਸੀ।  ਪਠਾਿਕਟੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਰਵਾਿਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਾਂ ਿ ਿੰ 

ਸਿੰਬਧੋਿ ਕਰਦਾ ਹਇੋਆ(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690052148464612/ 

11 ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗੀ ਸਵਰਗੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਨਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਪ ੁੱਤਰੀ ਜਸਕੀਰਤ ਕਰੌ ਿ ਿੰ  #ਕਰੋਿੋਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਸੈਟ 

ਪਜੌਨਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਜਲਿੰਧਰ ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਨਗਆ ਸੀ।  ਉਿ੍ਾਾਂ ਦਾ 

17 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਅਤੇ ਫਰੇ 19 ਅਪਰਲੈ ਿ ਿੰ ਟਸੈਟ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਿ੍ਾਾਂ ਿ ਿੰ ਅੁੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ ਨਦੁੱਤੀ 

ਗਈ(ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲਿੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690134201789740/ 

12 ਕੋਡਵਿ-19; ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਲਏ ਗਏ 328 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 298 ਨੈਗੇਡਟਵ : ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690198195116674/ 

13  ਡਜ਼ਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690200161783144/ 

14 ਡਪਿਲੇ 21 ਡਦਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਡਟਵ ਕੇਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690201741782986/ 

15 ਕੋਡਵਿ-19 : ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ ਇਕ ਲਿੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690230665113427/ 

16  ਕੋਡਵਿ-19; ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 15723 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690236375112856/ 

17  || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਿਾਡਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਫੈਲਣ ਨੂੁੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੰ ਿੀਗੜਹ ਡਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987771804383/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987861804374/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/689987991804361/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690016948468132/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690052148464612/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690134201789740/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690198195116674/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690200161783144/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690201741782986/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690230665113427/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690236375112856/


ਕੁੰ ਟਰੋਲ ਰੂਿ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਸਰੀ ਡਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਡਧਕਾਰਤ ਡਬਆਨ(ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਿੀਓ ਡਲੁੰ ਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/264608824698094/ 

18  [Live] ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ ਿੇਰਾ ਸ ਨੇਹਾ | 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690317591771401/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 21 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252421219065802752?s=19 

2  #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(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252449663451402240?s=19 

3 #Screening at main Dana  Mandi Tanda CHC TANDA(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252476678044938240?s=19 

4  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(Govt of Punjab Link With Video) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252492652664229888?s=19 

5 Jaskirat Kaur d/o Padam Shri Ragi late Bhai Nirmal Singh Khalsa was admitted in 
Jalandhar Civil Hospital on 1st April after testing +ve for #CoronaVirus.  She tested 
negative on April 17 & again on April 19 following which she was discharged from the 
Hospital today(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252533605026246663?s=19 

6  #कोविड-19: अब तक विए गए 328 सैंपिो ों में से 298 नैगेविि: वसविि सर्जन 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577051732840452?s=19 

7  #वर्िे में बाहर से आने िािी िेबर की करिाई र्ा रही है स्क्रीवनोंग 

- स्वास्थ्य विभाग के कवमजयो ों द्वारा स्वास्थ्य र्ाोंच कर िेबर के बारू् पर ओके. स्क्रीोंड की िगाई 

र्ा रही है मुहर(फ़ोिो सवहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577247799783424?s=19 

8 #वपछिे 21 में नही ों आया कोई पार्ीविि केस 

- वर्िा िावसयो ों को घबराने की र्रुरत नही ों, परोंतु करू्फ्ज का पािन र्रुरी: वडप्टी 

कवमश्नर(फ़ोिो सवहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577395347009538?s=19 

9  #कोविड-19: अब तक 15723 मीवििक िन गेहों की हुई खरीद 

- सुचारु ढोंग से की र्ा रही है गेहों की खरीद: वडप्टी कवमश्नर 

- वकसी भी र्ानकारी िेने के विए वकसान कों िि ोि रुम के  नोंबर 01882-22663 पर कर सकते 

हैं सोंपकज (फ़ोिो सवहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252594247099912192?s=19 

10  #कोविड-19: रैड क्रास सोसायिी को वदया एक िाख रुपए का योगदान (फ़ोिो सवहत) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/264608824698094/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690317591771401/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252421219065802752?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252449663451402240?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252476678044938240?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252492652664229888?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252533605026246663?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577051732840452?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577247799783424?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252577395347009538?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252594247099912192?s=19


https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252594383955865607?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  21 April Rate List(With Pics) 

2 Screening at main Dana  Mandi Tanda CHC TANDA(With Pics) 

3 ਕੋਡਵਿ-19; ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ ਲਏ ਗਏ 328 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 298 ਨੈਗੇਡਟਵ : ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

4  ਡਜ਼ਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

5 ਡਪਿਲੇ 21 ਡਦਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਡਟਵ ਕੇਸ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

6 ਕੋਡਵਿ-19 : ਰੈਿ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤਾ ਇਕ ਲਿੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

7  ਕੋਡਵਿ-19; ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 15723 ਿੀਡਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਿੇਤ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 FREE DISTRIBUTION OF 15 KG WHEAT AND 3 KG PULSES TO ELIGIBLE BENEFICIARIES 
UNDER PMGKAY TO START TODAY (APRIL 22) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789622178229476&set=pcb.789622388229
455&type=3&theater 

2 546 VEHICLES IMPOUNDED FOR FLOUTING CURFEW NORMS IN JALANDHAR 
COMMISSIONERATE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789619058229788&set=pcb.789619204896
440&type=3&theater 

3 DISTRICT ADMINISTRATION INTENSIFIED AGGRESSIVE TESTING DRIVE TO 

CHECKMATE COVID 19- DC, CP 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789617198229974&set=pcb.789617764896
584&type=3&theater 

4 DEPUTY COMMISSIONER JALANDHAR SHRI VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789610904897270/ 

5 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789558731569154/ 

6 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789553818236312/ 

7 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789548311570196/ 

8 FLAG MARCH IN JALANDHAR 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252594383955865607?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789622178229476&set=pcb.789622388229455&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789622178229476&set=pcb.789622388229455&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789619058229788&set=pcb.789619204896440&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789619058229788&set=pcb.789619204896440&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789617198229974&set=pcb.789617764896584&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-F6SqVsNdGOuGRAgoRIYN3AB6oXRdq-OoYDQxiNZbPE1QlIrVOBu_pnqO_xn2_j2ghd2dvoH0XSCt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789617198229974&set=pcb.789617764896584&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC-F6SqVsNdGOuGRAgoRIYN3AB6oXRdq-OoYDQxiNZbPE1QlIrVOBu_pnqO_xn2_j2ghd2dvoH0XSCt
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789617198229974&set=pcb.789617764896584&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789617198229974&set=pcb.789617764896584&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789610904897270/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789558731569154/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789553818236312/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789548311570196/


https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789543764903984/ 

9 COMMISSIONER  POLICE JALANDHAR GURPREET SINGH BHULLAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789538524904508/ 

10 DEPUTY COMMISSIONER JALANDHAR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789534418238252/ 

11 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789531254905235/ 

12 FLAG MARCH IN JALANDHAR  
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789526914905669/ 

13 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789524908239203/ 

14 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789522668239427/ 

15 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789519281573099/ 

16 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789514681573559/ 

17 INDIAN OIL DEALERS CONTRIBUTE RS 2.22 LAKH IN DISTRICT RELIEF FUND SOCIETY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789512018240492&set=pcb.789512494907
111&type=3&theater 

18 FLAG MARCH IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789511968240497/ 

19 ADMINISTRATION DELIVERS 102658 LITRES MILK, 806-KG CHEESE, 8353-KG CURD, 5320 
LITRES LASSI, 341-KG KHEER AND 9619 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789509778240716&set=pcb.789510274907
333&type=3&theater 

20 ADMINISTRATION PROVIDES QUALITY PUNJABI HOMEMADE FOOD ON PLATTER TO 
COVID 19 PATIENTS IN CIVIL HOSPITAL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789505551574472&set=pcb.789505864907
774&type=3&theater 

21 DC FORMS AUDIT COMMITTEE TO ENSURE COMPLIANCE OF MEDICAL PROTOCOLS IN 
GRAIN MARKETS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789503548241339&set=pcb.789503704907
990&type=3&theater 

22 ADMINISTRATION PROVIDES DRY RATION TO FOUR KASHMIR BASED FAMILIES STUCK IN 
GORAYA 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789502121574815&set=pcb.789502468241
447&type=3&theater 

23 DISTRICT ADMINISTRATION ENSURES FOOD FOR FOR NEEDY DURING CURFEW 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789497334908627&set=pcb.789497494908
611&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789543764903984/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789538524904508/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789534418238252/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789531254905235/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789526914905669/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789524908239203/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789522668239427/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789519281573099/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789514681573559/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789512018240492&set=pcb.789512494907111&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789512018240492&set=pcb.789512494907111&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/789511968240497/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789509778240716&set=pcb.789510274907333&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789509778240716&set=pcb.789510274907333&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789505551574472&set=pcb.789505864907774&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789505551574472&set=pcb.789505864907774&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789503548241339&set=pcb.789503704907990&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789503548241339&set=pcb.789503704907990&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789502121574815&set=pcb.789502468241447&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789502121574815&set=pcb.789502468241447&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789497334908627&set=pcb.789497494908611&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789497334908627&set=pcb.789497494908611&type=3&theater


24 DAUGHTER OF LATE BHAI NIRMAL SINGH KHALSA WINS WAR AGAINST COVID 19, 
DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789493998242294&set=pcb.789494358242
258&type=3&theater 

25 COVID-9 AWARENESS WALLPAPER 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789452608246433&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

26 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789240298267664&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
 
 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 DC JALANDHAR SPEAKS ABOUT FREE DISTRIBUTION OF WHEAT AND PULSES TO ELIGIBLE 
BENEFICIARIES UNDER PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA (PMGKAY) 
FROM APRIL 22. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252619456154607621 

2 COVID-19 AWARENESS WALLPAPER 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252574435321749504 

3 DAUGHTER OF LATE BHAI NIRMAL SINGH KHALSA WINS WAR AGAINST COVID 19, 
DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252533210677903362 

4 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252443020437282817 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 FREE DISTRIBUTION OF 15 KG WHEAT AND 3 KG PULSES TO ELIGIBLE BENEFICIARIES 
UNDER PMGKAY TO START TODAY (APRIL 22) 

2 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA ( VIDEO) 

3 546 VEHICLES IMPOUNDED FOR FLOUTING CURFEW NORMS IN JALANDHAR 
COMMISSIONERATE 

4 DISTRICT ADMINISTRATION INTENSIFIED AGGRESSIVE TESTING DRIVE TO CHECKMATE 
COVID 19- DC, CP 

5 INDIAN OIL DEALERS CONTRIBUTE RS 2.22 LAKH IN DISTRICT RELIEF FUND SOCIETY 

6 ADMINISTRATION  PROVIDES DRY RATION TO FOUR KASHMIR BASED FAMILIES STUCK IN 
GORAYA 

7 DISTRICT ADMINISTRATION ENSURES FOOD FOR FOR NEEDY DURING CURFEW 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789493998242294&set=pcb.789494358242258&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789493998242294&set=pcb.789494358242258&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789452608246433&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789452608246433&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789240298267664&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789240298267664&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252619456154607621
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252574435321749504
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252533210677903362
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252443020437282817


8 DAUGHTER OF LATE BHAI NIRMAL SINGH KHALSA WINS WAR AGAINST COVID 19, 
DISCHARGED FROM CIVIL HOSPITAL 

9 DC FORMS AUDIT COMMITTEE TO ENSURE COMPLIANCE OF MEDICAL PROTOCOLS IN 
GRAIN MARKETS 

10 ADMINISTRATION PROVIDES QUALITY PUNJABI HOMEMADE FOOD ON PLATTER TO 
COVID 19 PATIENTS IN CIVIL HOSPITAL 

11 ADMINISTRATION DELIVERS 102658 LITRES MILK, 806-KG CHEESE, 8353-KG CURD, 5320 
LITRES LASSI, 341-KG KHEER AND 9619 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

12 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 

 
 
 
Youtube 

S.N Post and link 

1 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.youtube.com/watch?v=ktBtkw5LWac 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹੋਰਨਾਂ ਡਜ਼ਡਲਆਂ ’ਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਜ਼ਲੇ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਡਲਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਥਰਿਲ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

*20 ਅੁੰ ਤਰ-ਡਜ਼ਲਾ ਨਾਡਕਆਂ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਕਾਨਟੈਕਟ ਥਰਿਾਿੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

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

2 ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ਼ ਜੁੰਗ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਡਨਭਾਅ ਡਰਹਾ ਡਜੁੰ ਿੇਵਾਰੀ 
*ਸਰੀਲੁੰ ਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਈੋ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

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

3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਰਿੱ ਡਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿ ਸਤਦੈ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਜੁੰ ਿੇਵਾਰੀ ਸਿਝ ਕੇ ਘਰਾਂ ਡਵਚ ਰਡਹਣ 

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

4 ਡਜ਼ਲੇ ਡਵਚ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 35225 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ktBtkw5LWac
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


5 ਪੇਂਿੂ ਡਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁੰਚਾਇਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਜੁੰਗ-ਆਂਗਰਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

6 ਗਰਾਿ ਪੁੰਚਾਇਤ ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਡਵਚ ਆਿ ਜਨਤਾ ਨੂੁੰ  ਡਿਲਣਗੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

7 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ 

ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਨਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

 
 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਹੋਰਨਾਂ ਡਜ਼ਡਲਆਂ ’ਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਜ਼ਲੇ ਡਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਡਲਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਥਰਿਲ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

*20 ਅੁੰ ਤਰ-ਡਜ਼ਲਾ ਨਾਡਕਆਂ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਕਾਨਟੈਕਟ ਥਰਿਾਿੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ਼ ਜੁੰਗ ਜਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਡਨਭਾਅ ਡਰਹਾ ਡਜੁੰ ਿੇਵਾਰੀ 
*ਸਰੀਲੁੰ ਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਵਡਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਈੋ ਸਕਰੀਡਨੁੰ ਗ 

 

5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਰਿੱ ਡਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਿ ਸਤਦੈ-ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

*ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਜੁੰ ਿੇਵਾਰੀ ਸਿਝ ਕੇ ਘਰਾਂ ਡਵਚ ਰਡਹਣ 

 

6 ਡਜ਼ਲੇ ਡਵਚ ਹ ਣ ਤਿੱ ਕ 35225 ਿੀਡਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

7 ਪੇਂਿੂ ਡਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁੰਚਾਇਤ ਡਵਭਾਗ ਵਿੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਡਖਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ੈਜੁੰਗ-ਆਂਗਰਾ 
 

8 ਗਰਾਿ ਪੁੰਚਾਇਤ ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਡਵਚ ਆਿ ਜਨਤਾ ਨੂੁੰ  ਡਿਲਣਗੀਆਂ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
 

9 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ 

ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ 

ਨਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
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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.ARCJAvCgaEwxd_QZSnsRNn3p0bqfRsajv60yPqpClRy0ZicqbsTdpbFpEkAmKzG9rLIt5P41BSWKDlEEj8rUoTvMPQNPddIRLgnCEcAwgWZLYqgJhmkCGGaIPdcRG6LqeF5F-MKvWzkjRY7ldgjaage1J6_bDzPot8NRTyPatoIV1dmisrjt8HHWzbzKjFX6YMYRbC77_UZ-1Bo5nOr1E8mbe5KNvSxSaLr8vPsDx5k284sDvm1LKGSog14tYmshZU6dm6cxmHdgESj5e2A-6DWjDYMSKXZYyyB86LFWKG48Bb9SoZJxIhO94_u-Y4Tx2DFqWhg8x7a91wox2zgXIfq7vdtFW83VTxg&__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.ARCJAvCgaEwxd_QZSnsRNn3p0bqfRsajv60yPqpClRy0ZicqbsTdpbFpEkAmKzG9rLIt5P41BSWKDlEEj8rUoTvMPQNPddIRLgnCEcAwgWZLYqgJhmkCGGaIPdcRG6LqeF5F-MKvWzkjRY7ldgjaage1J6_bDzPot8NRTyPatoIV1dmisrjt8HHWzbzKjFX6YMYRbC77_UZ-1Bo5nOr1E8mbe5KNvSxSaLr8vPsDx5k284sDvm1LKGSog14tYmshZU6dm6cxmHdgESj5e2A-6DWjDYMSKXZYyyB86LFWKG48Bb9SoZJxIhO94_u-Y4Tx2DFqWhg8x7a91wox2zgXIfq7vdtFW83VTxg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJAvCgaEwxd_QZSnsRNn3p0bqfRsajv60yPqpClRy0ZicqbsTdpbFpEkAmKzG9rLIt5P41BSWKDlEEj8rUoTvMPQNPddIRLgnCEcAwgWZLYqgJhmkCGGaIPdcRG6LqeF5F-MKvWzkjRY7ldgjaage1J6_bDzPot8NRTyPatoIV1dmisrjt8HHWzbzKjFX6YMYRbC77_UZ-1Bo5nOr1E8mbe5KNvSxSaLr8vPsDx5k284sDvm1LKGSog14tYmshZU6dm6cxmHdgESj5e2A-6DWjDYMSKXZYyyB86LFWKG48Bb9SoZJxIhO94_u-Y4Tx2DFqWhg8x7a91wox2zgXIfq7vdtFW83VTxg&__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.ARCJAvCgaEwxd_QZSnsRNn3p0bqfRsajv60yPqpClRy0ZicqbsTdpbFpEkAmKzG9rLIt5P41BSWKDlEEj8rUoTvMPQNPddIRLgnCEcAwgWZLYqgJhmkCGGaIPdcRG6LqeF5F-MKvWzkjRY7ldgjaage1J6_bDzPot8NRTyPatoIV1dmisrjt8HHWzbzKjFX6YMYRbC77_UZ-1Bo5nOr1E8mbe5KNvSxSaLr8vPsDx5k284sDvm1LKGSog14tYmshZU6dm6cxmHdgESj5e2A-6DWjDYMSKXZYyyB86LFWKG48Bb9SoZJxIhO94_u-Y4Tx2DFqWhg8x7a91wox2zgXIfq7vdtFW83VTxg&__tn__=%2ANK-R


 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 DISTRICT MAGISTRATE WARNS OFFICIALS WHO ARE IGNORING RATION DISTRIBUTION 
DUTY 
· STRICT ACTION UNDER DISASTER MANAGEMENT ACT 2005 WOULD BE TAKEN AGAINST 
SUCH OFFICIALS: DISTRICT MAGISTRATE 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007644899279084/?d=n 

2 FOUR PATIENTS GET CURED IN DISTRICT TILL NOW: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS THREE PATIENTS GOT CURED TODAY ITSELF & HEALTH OF REMAINING ACTIVE 
PATIENTS IS IMPROVING 
NO NEW POSITIVE CASE IN DISTRICT TODAY 
PERMISSION GRANTED FOR START OF FIVE DEVELOPMENT PROJECTS OF NHAI 
WORK ON PROVIDING RELAXATION TO INDUSTRY STARTS TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007643789279195/?d=n 

3 Directions of Deputy Commissioner Ludhiana dated April 21, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007642899279284/?vh=e&d=n  

4 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਲ ਨਧਆਣਾ ਿੇ ਫੀਲਡ ਨਵੁੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕਨੋਵਡ 19 ਦੀ ਮ ਫਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 

ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਟਸੈਟ ਰਜ਼ੋਾਿਾ ਕਮਰਾ ਿਿੰਬਰ 18, ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲ ਨਧਆਣਾ ਨਵਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਮੀਡੀਆ 

ਕਰਮੀਆਾਂ ਿ ਿੰ ਨਸਰਫ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਿ ਸਾਰ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਿਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ 

ਨਦਿ, 50-100 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਟਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕਰਨਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦੇ ਅਿ ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005594412817466/?d=n  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 @PunjabGovtIndia has established various free helplines regarding #COVID19 

2 #Ludhiana DM @239pradeep have clarified that if any official ignores or fails to 
perform his/her duty of ration distribution during the ongoing lockdown/curfew, 
then strict action under the Disaster Management Act 2005 and section 188 of 
IPC would be taken against such employee. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252597732444827648?s=08 

3 #staysafe while rendering services as fighter 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252562950667280385?s=08 

4 The District Admn #Ludhiana has decided to carry free testing of #COVIDー19 for 

mediapersons working in field at Civil Hospital. Each day, tests of 50-100 
mediapersons would be carried out as per the number of their curfew pass. To 
check your turn at this 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252529682089680896?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007644899279084/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007643789279195/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3007642899279284/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3005594412817466/?d=n
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252597732444827648?s=08
https://twitter.com/hashtag/staysafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252562950667280385?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID%E3%83%BC19?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1252529682089680896?s=08


1 DISTRICT MAGISTRATE WARNS OFFICIALS WHO ARE IGNORING RATION DISTRIBUTION 
DUTY 
· STRICT ACTION UNDER DISASTER MANAGEMENT ACT 2005 WOULD BE TAKEN AGAINST 
SUCH OFFICIALS: DISTRICT MAGISTRATE (English & Punjabi) 

2 FOUR PATIENTS GET CURED IN DISTRICT TILL NOW: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS THREE PATIENTS GOT CURED TODAY ITSELF & HEALTH OF REMAINING ACTIVE 
PATIENTS IS IMPROVING 
NO NEW POSITIVE CASE IN DISTRICT TODAY 
PERMISSION GRANTED FOR START OF FIVE DEVELOPMENT PROJECTS OF NHAI 
WORK ON PROVIDING RELAXATION TO INDUSTRY STARTS TODAY (English & Punjabi) 

3 Directions of Deputy Commissioner Ludhiana dated April 21, 2020 

4 ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਲ ਨਧਆਣਾ ਿੇ ਫੀਲਡ ਨਵੁੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਕਨੋਵਡ 19 ਦੀ ਮ ਫਤ ਜਾਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 

ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਟਸੈਟ ਰਜ਼ੋਾਿਾ ਕਮਰਾ ਿਿੰਬਰ 18, ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਲ ਨਧਆਣਾ ਨਵਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਮੀਡੀਆ 

ਕਰਮੀਆਾਂ ਿ ਿੰ ਨਸਰਫ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਅਿ ਸਾਰ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਸਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਿਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ 

ਨਦਿ, 50-100 ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਾਂ ਦੇ ਟਸੈਟ ਆਪਣੇ ਕਰਨਫਊ ਪਾਸ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਦ ੇਅਿ ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

5 @PunjabGovtIndia has established various free helplines regarding #COVID19 

6 #staysafe while rendering services as fighter 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਹਰ ਬ ਢਲਾਿਾ ਅਤੇ ਬਰਟੇਾ ਡਵਖੇ ਸਿਾਜਸੇਵੀ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ ਡਲਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੌਂਸਲਾਂ ਅਫਜਾਈ 

-ਡਦਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪ ਡਲਸ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਸਹਤਯਾਬ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਿੈਿੀਕਲ 

ਚੈਕਅਿੱ ਪ ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਲਟੀ-ਡਵਟਾਡਿਨ ਗੋਡਲਆਂ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿਾ. ਭਾਰਗਵ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659972358114712?__tn__=-R 
 

2 ਡਵਜੀਲੈਂਸ ਡਬਊਰੋ ਿਾਨਸਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰਾਂ ਸਬੁੰ ਧੀ ਲਗਾਏ ਪੈਂਫਡਲਟ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660500814728533?__tn__=-R 
 

3 ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਨੇ ਲੋੜਵੁੰ ਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਿਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ਸ ਰਿੱ ਡਖਆ ਲਈ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡਵਸੇਸ ਉਪਰਾਲਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660502688061679?__tn__=-R 
 

4 ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਡਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ-ੇਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 

-ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 47 ਹਲੈਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 23 ਿਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤਿੱ ਕ 19246 ਿਰੀਜਾਂ ਦਾ 
ਚੈਕਅਿੱ ਪ ਕੀਤਾ ਡਗਆ : ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659975968114351?__tn__=-R 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡ ਜਡਟਵ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ 

ਇਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਡਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਔਰਤ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/staysafe?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659972358114712?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660500814728533?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660502688061679?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659975968114351?__tn__=-R


https://www.facebook.com/watch/?v=3715429158507190 
 

6 -ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਔਰਤ ਨੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਡਦਰੜ ਇਿੱ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਾਤਿਾ ਪਰਤੀ 
ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਡਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਤ 

-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ 

-ਹ ਣ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਅੁੰ ਦਰ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਘਿੱਟ ਕੇ ਹਈੋ 10 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660110278100920?__tn__=-R 
 

7 ਕ ਿੱ ਝ ਡਦਨ ਪਡਹਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਨੈਗੇਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸਵਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੁੰ ਤ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਿਾਨਸਾ ਸ਼ਰੀ ਗ ਰਪਾਲ ਡਸੁੰ ਘ ਚਡਹਲ ਅਤ ੇ
ਡ ਜਲਹਾ ਪ ਡਲਸ ਕਪਤਾਨ ਿਾਨਸਾ ਿਾ. ਨਡਰੁੰ ਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਸ਼ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕ ਿਾਰ, 
ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾਨਸਾ ਿਾ: ਲਾਲ ਚੁੰਦ 

ਠਕਰਾਲ ਵਧਾਈ ਨਦਿੰਦੇ ਹਏੋ। 
https://www.facebook.com/watch/?v=2925412094162833 
 

8 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਬ ਢਲਾਿਾ ਨੇ ਸੌਂਪੇ 2500 ਿਾਸਕ 

-ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਫ਼ਤ ਵੁੰ ਿੇ ਜਾਣਗੇ ਿਾਸਕ : ਡਪਰੁੰ ਸੀਪਲ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/65997096478151
8/?type=3&theater 
 

9 -ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੇਡਰਤ :  
ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

-ਨਾੜ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਡਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਿੱਟੇ ਜਾਣ ਚਲਾਨ : ਿੀ.ਸੀ. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659970168114931?__tn__=-R 
 

10 Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "Connect to a Doctor" feature of 
COVA app or via State Helpline no 1800-180-4104* 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659953331449948?__tn__=-R 
 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਿੱ ਡਸਆ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਥਾਡਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿ ਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/65987833812411
4/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਡਹਰ ਬ ਢਲਾਿਾ ਅਤੇ ਬਰਟੇਾ ਡਵਖੇ ਸਿਾਜਸੇਵੀ ਸੁੰ ਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਫ ਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪ ਡਲਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਹੌਂਸਲਾਂ ਅਫਜਾਈ 

https://www.facebook.com/watch/?v=3715429158507190
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660110278100920?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=2925412094162833
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/659970964781518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/659970964781518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659970168114931?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/659953331449948?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/659878338124114/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/659878338124114/?type=3&theater


-ਡਦਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਿਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਪ ਡਲਸ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਡਸਹਤਯਾਬ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਿੈਿੀਕਲ 

ਚੈਕਅਿੱ ਪ ਡਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਿਲਟੀ-ਡਵਟਾਡਿਨ ਗੋਡਲਆਂ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਿਾ. ਭਾਰਗਵ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252550550333173760?s=20 
 

2 ਡਵਜੀਲੈਂਸ ਡਬਊਰੋ ਿਾਨਸਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੁੰ ਬਰਾਂ ਸਬੁੰ ਧੀ ਲਗਾਏ ਪੈਂਫਡਲਟ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582608946335744?s=20 
 

3 ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਨੇ ਲੋੜਵੁੰ ਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਿ ਹਿੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਿਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਸਹਤ ਸ ਰਿੱ ਡਖਆ ਲਈ ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਡਵਸੇਸ ਉਪਰਾਲਾ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582764949303304?s=20 
 

4 ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਡਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ-ੇਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 

-ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 47 ਹਲੈਥ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 23 ਿਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 21 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤਿੱ ਕ 19246 ਿਰੀਜਾਂ ਦਾ 
ਚੈਕਅਿੱ ਪ ਕੀਤਾ ਡਗਆ : ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582881165144067?s=20 
 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡ ਜਡਟਵ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ 

ਇਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਡਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਔਰਤ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252844693647327233?s=20 
 

6 -ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਔਰਤ ਨੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਡਦਰੜ ਇਿੱ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਾਤਿਾ ਪਰਤੀ 
ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਡਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਤ 

-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ 

-ਹ ਣ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਅੁੰ ਦਰ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਘਿੱਟ ਕੇ ਹਈੋ 10 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252850181495652359?s=20 
 

7 Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "connect to a Doctor" feature 
of COVA app or via State Helpline 1800-180-4104 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252551658493448193?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡ ਜਡਟਵ ਔਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱ ਤੀ ਿਾਤ 

ਇਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਆਪਣੇ ਡਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਔਰਤ 

 

2 Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "connect to a Doctor" feature 
of COVA app or via State Helpline 1800-180-4104 

3 Wheat procurement report April 21 2020 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252550550333173760?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582608946335744?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582764949303304?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252582881165144067?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252844693647327233?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252850181495652359?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252551658493448193?s=20


4 A 35 Year old woman greeted by the Deputy Commissionere Mr Gurpal Singh Chahal, 
Senior Superintendent of Police Dr Narinder Bhargav and civil Surgeon Dr Lal Chand after 
she won over the COVID-19 and discharged after tested negative at Civil Hospital Mansa 
on Tuesday. 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਿੱ ਡਸਆ ਨਾਲ ਨਡਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਸਥਾਡਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿ ਫ਼ਤ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ 

6 -ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਔਰਤ ਨੇ ਿਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਡਦਰੜ ਇਿੱ ਿਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਾਤਿਾ ਪਰਤੀ 
ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਡਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੁੰ  ਿਾਤ 

-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ ਔਰਤ ਨੂੁੰ  ਡਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ 

-ਹ ਣ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਅੁੰ ਦਰ ਪਾਡਜ਼ਟੀਵ ਡਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਗਣਤੀ ਘਿੱਟ ਕੇ ਹਈੋ 10 

 

7 ਕ ਿੱ ਝ ਡਦਨ ਪਡਹਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੀੜਹਤ ਔਰਤ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਨੈਗੇਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸਵਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੁੰ ਤ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਿਾਨਸਾ ਸ਼ਰੀ ਗ ਰਪਾਲ ਡਸੁੰ ਘ ਚਡਹਲ ਅਤ ੇ
ਡ ਜਲਹਾ ਪ ਡਲਸ ਕਪਤਾਨ ਿਾਨਸਾ ਿਾ. ਨਡਰੁੰ ਦਰ ਭਾਰਗਵ, ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਸ਼ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕ ਿਾਰ, 
ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾਨਸਾ ਿਾ: ਲਾਲ ਚੁੰਦ 

ਠਕਰਾਲ ਵਧਾਈ ਨਦਿੰਦੇ ਹਏੋ। 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Live] ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰ ਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ |  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2815948401969465&id=10825291718873
86 
 

2 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
... 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264608821364761&id=108252917188738
6 
 

3 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਸੋਿਵਾਰ, ਿੁੰਗਲਵਾਰ(ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇਸਿਾਨ 
ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979406542357&id=10825291718873
86 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2815948401969465&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2815948401969465&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=AZUwTRdIZnc5sGwcLDk6FUiY9O0qDyfFfTfzBkALGTonMWXuHlfwL0FMuIPuArm5W1rUnMuZbzOywxL3XIyBtPTBdaqd4IKhuWKB4zrhZEWexynyrqpd1q9_346wXAiTQClLcLEOoNo2vFZa6bJOaTjNbicOKF6x7OZmeTXCx0rnzQ&__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=AZUwTRdIZnc5sGwcLDk6FUiY9O0qDyfFfTfzBkALGTonMWXuHlfwL0FMuIPuArm5W1rUnMuZbzOywxL3XIyBtPTBdaqd4IKhuWKB4zrhZEWexynyrqpd1q9_346wXAiTQClLcLEOoNo2vFZa6bJOaTjNbicOKF6x7OZmeTXCx0rnzQ&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264608821364761&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=264608821364761&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979406542357&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979406542357&id=1082529171887386


4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਸ ਿੱ ਕਰਵਾਰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
---ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇ
ਸਿਾਨ ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

--ਪੈਡਕਜ਼ਿ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਕੁੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਡਰਟੇਲਰ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4.00 ਤਿੱ ਕ 
ਪਡਹਲਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁੰ ਿ ਕਰਨਗ ੇ

--ਪੈਡਕਜ਼ਿ ਦ ਿੱ ਧ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਡਰਟਲੇਰ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979036542394&id=10825291718873
86 
 

5 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇਸਿਾਨ 
ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635978683209096&id=10825291718873
86 
 

6 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  Covid-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੈ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635941329879498&id=10825291718873
86 
 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੇ 97 ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੈਗੇਡਟਵ ਆਏ 

---29 ਸੈਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923536547944&id=10825291718873
86 
 

8 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਦ ਪਡਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਡਜਸਟਰਿ ਕਿੱਚਾ ਡਚਕਰਨ/ਿੀਟ/ਿਿੱ ਿੀ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਡਲਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923249881306&id=10825291718873
86 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Simple marriage in lockdown @PunjabPoliceInd @moga_pp appreciates 
https://twitter.com/NeelkamalTOI/status/1252451599676436480?s=20 
 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979036542394&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635979036542394&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635978683209096&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635978683209096&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635941329879498&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635941329879498&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923536547944&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923536547944&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923249881306&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1635923249881306&id=1082529171887386
https://twitter.com/PunjabPoliceInd
https://twitter.com/PunjabPoliceInd
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/moga_pp
https://twitter.com/NeelkamalTOI/status/1252451599676436480?s=20


S.N. TEXT 

1 Live] ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰ ਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ | 

2 || 21 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ 

ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
.. 

3 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਸੋਿਵਾਰ, ਿੁੰਗਲਵਾਰ(ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇਸਿਾਨ 
ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

 

4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਸ ਿੱ ਕਰਵਾਰ,ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
---ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇ
ਸਿਾਨ ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

--ਪੈਡਕਜ਼ਿ ਦ ਿੱ ਧ ਦਾ ਕੁੰ ਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਡਰਟੇਲਰ ਸਵੇਰੇ 6.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਿ 4.00 ਤਿੱ ਕ 
ਪਡਹਲਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ਿੱ ਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁੰ ਿ ਕਰਨਗ ੇ

--ਪੈਡਕਜ਼ਿ ਦ ਿੱ ਧ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਡਰਟਲੇਰ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

5 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਨੇ ਿੋਗਾ ਸ਼ਡਹਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੁੰਦਰ ਬ ਿੱ ਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ (ਹਫ਼ਤੇ ਡਵਿੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ) ਨੂੁੰ  
ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੇ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
ਇਹ ਕਡਰਆਨਾ ਸਟੋਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਸ਼ਾਿ 4:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹੇ ਰਡਹ ਕੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਕਰਨਗ ੇਸਿਾਨ 
ਦੀ ਹੋਿ ਡਿਲੀਵਰੀ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ 

6 ਕੀ ਡਸਰਫ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  Covid-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੈ

 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੋਗਾ ਦੇ 97 ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਈਰਸ ਨੈਗੇਡਟਵ ਆਏ 

---29 ਸੈਪਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 

8 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰੇਟ ਕਰਡਫਊ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋ ਦ ਪਡਹਰ 1:00 ਵਜੇ ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਰਡਜਸਟਰਿ ਕਿੱਚਾ ਡਚਕਰਨ/ਿੀਟ/ਿਿੱ ਿੀ ਦੀਆ ਂਦ ਕਾਨਾਂ ਦੀ ਡਲਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਪਡਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਿਾਰ ਅਡਿਤ ਨੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜਾਨ ਦੇ ਪਡਵਿੱ ਤਰ ਿਹੀਨੇ 
ਦੌਰਾਨ #COVID19 ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਜਲੇ੍ ਅਿੰਦਰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਮਕ 

ਸਮਾਗਮ ਕਰਿ ਉਪਰ ਪਾਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹਈੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਮਕ ਅਸਥਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਬਿੰਦ ਰੁੱਖਣ ਦੇ 

ਆਦਸੇ਼੍ ਨਦੁੱਤੇ ਹਏੋ ਹਿ , ਇਸ ਤਨਹਤ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਨਕ ਸਾਰੀਆਾਂ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUwTRdIZnc5sGwcLDk6FUiY9O0qDyfFfTfzBkALGTonMWXuHlfwL0FMuIPuArm5W1rUnMuZbzOywxL3XIyBtPTBdaqd4IKhuWKB4zrhZEWexynyrqpd1q9_346wXAiTQClLcLEOoNo2vFZa6bJOaTjNbicOKF6x7OZmeTXCx0rnzQ&__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=AZUwTRdIZnc5sGwcLDk6FUiY9O0qDyfFfTfzBkALGTonMWXuHlfwL0FMuIPuArm5W1rUnMuZbzOywxL3XIyBtPTBdaqd4IKhuWKB4zrhZEWexynyrqpd1q9_346wXAiTQClLcLEOoNo2vFZa6bJOaTjNbicOKF6x7OZmeTXCx0rnzQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARADpCCz_nzbj8D0ps-eZAmj9d0axl6oXjUbSgjdTdvfWMT1scnx-5hqW7e6qljkptswi9qPSthwgx26w4HAOxvIwhgTaq6StD1rtolgKYPYJ9ZrWzfIZn_ZZKp0jeqFA1fNK4wkB_nwloUBvb4_eL2hMH-6dIpz2S-PDQyX5Ds1kEKgr3_URDcReA1Qd2mVNXWtflGOiKJxJxwZM7ynMW4nOFhumlYE-sw1LEqKBqB3trW77i2O2USr_s7jjMhGQaWFKoSvlbKd97D3hKy69oJ6zhn_oWDuW_WNCpWnDnjCgAVAzpH4DiPf7DNzyImQnwRdSQmXc92MAgNVodTCqXaQ5A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARADpCCz_nzbj8D0ps-eZAmj9d0axl6oXjUbSgjdTdvfWMT1scnx-5hqW7e6qljkptswi9qPSthwgx26w4HAOxvIwhgTaq6StD1rtolgKYPYJ9ZrWzfIZn_ZZKp0jeqFA1fNK4wkB_nwloUBvb4_eL2hMH-6dIpz2S-PDQyX5Ds1kEKgr3_URDcReA1Qd2mVNXWtflGOiKJxJxwZM7ynMW4nOFhumlYE-sw1LEqKBqB3trW77i2O2USr_s7jjMhGQaWFKoSvlbKd97D3hKy69oJ6zhn_oWDuW_WNCpWnDnjCgAVAzpH4DiPf7DNzyImQnwRdSQmXc92MAgNVodTCqXaQ5A&__tn__=%2ANK-R


ਮਸਨਜਦਾਾਂ, ਇਮਾਮਬਾੜੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਾਂ ਬਿੰਦ ਰਨਹਣ ਕਰਕ,ੇ ਨਿਮਾਜ-ਏ-ਬਜਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੁੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ।ੇਇਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਿੁੱਥੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ।ੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202168700123642/ 
 

2 ਡਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂ'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਲ ਆਿਦ 2 ਲਿੱ ਖ ਿੀਟਡਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟਿੱ ਪੀ-ਕ ਿਾਰ ਅਡਿਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202052270135285/ 
 

3 Today 21 April 6 pm District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202036353470210/ 
 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ  
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201980356809143/ 
 

5 ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਰੀਰਨੰਗ-ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201958946811284/ 

6 ਕੋਵਾ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201952163478629/ 
 

7 ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਅਿਾਜ ਮਿੰਡੀ ਨਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਫਨਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਿਾਲੋਂ  ਿਾਲ ਜਾਰੀ 

ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201897520150760/ 
 

8 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਨਮਤ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਿਦੀਪ ਨਸਿੰਘ ਨਸੁੱਧ  ਰਾਜਪ ਰਾ ਨਵਖੇ 5 ਹੋਰ ਪਾਜੀਨਟਵ ਕੇਸ 

ਨਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹ ਿੰਚ ਕੇ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201872276819951/ 
 

9 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201797573494088/ 
 

10 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਰਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201789610161551/ 
 

11 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201726153501230/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #DMPataiala @KUMARAMIT_IAS #advisory rgd #Ramjan ਸ ਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜਾਨ ਦੇ 
ਪਡਵਿੱ ਤਰ ਿਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ #COVID19 ਕਰਕ ੇਸਾਰੀਆਾਂ ਮਸਨਜਦਾਾਂ,  ਇਮਾਮਬਾੜੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਾਂ ਬਿੰਦ ਰਨਹਣਗੀਆਾਂ, 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202168700123642/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202052270135285/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202036353470210/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201980356809143/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201958946811284/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201952163478629/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201897520150760/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201872276819951/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201797573494088/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201789610161551/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1201726153501230/
https://twitter.com/hashtag/DMPataiala?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/advisory?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/advisory?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ramjan?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ramjan?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


ਨਿਮਾਜ-ਏ-ਬਜਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੁੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ #PunjabFightsCorona 

@PunjabGovtIndia @PP_Patiala 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252638673796919298?s=19 
 

2 #procurement ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂ'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਲ ਆਿਦ 2 ਲਿੱ ਖ ਿੀਟਡਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟਿੱ ਪੀ-ਕ ਿਾਰ 

ਅਡਿਤ 

-ਅਿੱ ਜ 53 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਿੀਟਡਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪ ਿੱ ਜੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ 493 ਿੀਟਡਰਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 

-ਡਕਸਾਨ ਸ ਿੱ ਕੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਿੁੰ ਿੀਆਂ 'ਚ ਡਲਆਉਣ-@KUMARAMIT_IAS  

#PunjabFightsCorona  
@PunjabGovtIndia @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252634809832280065?s=19 
 

3 Flag march by @PP_Patiala Police in Rajpura, barring few people, locals are 
cooperating on a whole. They even clapped and appreciated the efforts of 
Administration, Police & Doctors @CMOPb @capt_amarinder @PunjabGovtIndia 
@DGPPunjabPolice @KUMARAMIT_IAS  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252629182749855746?s=19 
 

4 #covaapp 
#COVID19  

@PunjabGovtIndia  ਵਿੱਲੋਂ  #coronavirusinindia  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਿੰਧੀ 

ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਵੋਾ ਐਪ ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। @KUMARAMIT_IAS 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252558104249749504?s=19 
 

5 ਰਾਜਪ ਰਾ ਡਵਖੇ #COVID19 ਨਵੇਂ ਪਾਜੀਡਟਵ ਿਾਿਲੇ ਡਿਲਣ ਿਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ 

@KUMARAMIT_IAS   @PP_Patiala ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਿਦੀਪ ਨਸਿੰਘ ਨਸੁੱਧ , ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਿੀਤੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਦੇ ਹਏੋ। 

@capt_amarinder 
@CMOPb 
@PunjabGovtIndia 
@DGPPunjabPolice  
@preneet_kaur 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252534936118136835?s=19 
 

6 ਰਾਜਪ ਰਾ ਡਵਖੇ #covid19 ਦੇ 5 ਨਵੇਂ ਪਾਜੀਡਟਵ ਿਾਿਲੇ ਡਿਲਣ ਿਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸਨਰ 

@KUMARAMIT_IAS, SSP ਸ. ਿਨਦੀਪ ਡਸੁੰ ਘ ਡਸਿੱ ਧੂ, ਕਡਿਸਨਰ ਨਗਰ ਡਨਗਿ ਪੂਨਿਦੀਪ ਕੌਰ, 

ਐਸ.ਿੀ.ਐਿ ਟੀ. ਬੈਡਨਥ, ਡਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਾ. ਹਰੀਸ ਿਲਹੋਤਰਾ,  ਿੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਕਾਸਦੀਪ ਡਸੁੰ ਘ ਔਲਖ 

ਰਾਜਪ ਰਾ ਸਡਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 

@capt_amarinder @CMOPb 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252533210673827840?s=19 
 

7 #procurement #PunjabFightsCorona  

ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਅਿਾਜ ਮਿੰਡੀ ਨਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਫਨਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਿਾਲੋਂ  ਿਾਲ ਜਾਰੀ 

ਹ।ੈ 

@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252532639380226049?s=19 

https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252638673796919298?s=19
https://twitter.com/hashtag/procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252634809832280065?s=19
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252629182749855746?s=19
https://twitter.com/hashtag/covaapp?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/coronavirusinindia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronavirusinindia?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252558104249749504?s=19
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/PP_Patiala
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/preneet_kaur
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252534936118136835?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/capt_amarinder
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252533210673827840?s=19
https://twitter.com/hashtag/procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252532639380226049?s=19


 

8 ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਸਮਾਣਾ ਅਿਾਜ ਮਿੰਡੀ ਨਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਫਨਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਿਾਲੋਂ  ਿਾਲ ਜਾਰੀ 

ਹ।ੈ 

#procurement #PunjabFightsCorona @CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252531224393977857?s=19 
 

9 ਅਿੱ ਜ ਡਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੁੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਿੁੰ ਿੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਅਤੇ ਪਡਟਆਲਾ ਡਵਖੇ ਿਾਰਕੀਟ ਕਿੇਟੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  
ਡਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਡਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252472383207641089?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਜ਼ਲਹਾ ਿੈਡਜਸਟਰਟੇ ਪਡਟਆਲਾ ਸਰੀ ਕ ਿਾਰ ਅਡਿਤ ਨੇ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਜਾਨ ਦੇ ਪਡਵਿੱ ਤਰ ਿਹੀਨੇ 
ਦੌਰਾਨ #COVID19 ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਜਲੇ੍ ਅਿੰਦਰ ਪਨਹਲਾਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨਮਕ 

ਸਮਾਗਮ ਕਰਿ ਉਪਰ ਪਾਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹਈੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨਮਕ ਅਸਥਾਿਾਾਂ ਿ ਿੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਬਿੰਦ ਰੁੱਖਣ ਦੇ 

ਆਦਸੇ਼੍ ਨਦੁੱਤੇ ਹਏੋ ਹਿ , ਇਸ ਤਨਹਤ ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲ ਆਾਂ ਿ ਿੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਨਕ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਮਸਨਜਦਾਾਂ, ਇਮਾਮਬਾੜੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਾਂ ਬਿੰਦ ਰਨਹਣ ਕਰਕ,ੇ ਨਿਮਾਜ-ਏ-ਬਜਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੁੱਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ।ੇਇਸ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਿੁੱਥੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵ।ੇ (ਪਰਸੈ ਿੋਟ) 

2 ਡਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂ'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕ ਲ ਆਿਦ 2 ਲਿੱ ਖ ਿੀਟਡਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟਿੱ ਪੀ-ਕ ਿਾਰ ਅਡਿਤ (ਪਰੈਸ 
ਨੋਟ) 

3 Today 21 April 6 pm District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਵੀਿੀਓ) 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ  (ਫੋਟੋ) 

5 ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਰੀਰਨੰਗ-ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ) 

6 ਕੋਵਾ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੀਿੀਓ) 

7 ਪਨਟਆਲਾ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਅਿਾਜ ਮਿੰਡੀ ਨਵਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਫਨਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਮ ਵੀ ਿਾਲੋਂ  ਿਾਲ ਜਾਰੀ 

ਹੈ। (ਵੀਿੀਓ) 

8 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਨਮਤ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਿਦੀਪ ਨਸਿੰਘ ਨਸੁੱਧ  ਰਾਜਪ ਰਾ ਨਵਖੇ 5 ਹੋਰ ਪਾਜੀਨਟਵ ਕੇਸ 

ਨਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹ ਿੰਚ ਕੇ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।  (ਵੀਿੀਓ) 

9 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? (ਫੋਟੋ) 

10 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਰਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਫੋਟੋ) 

11 ਅੁੱਜ ਰਮਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ  ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਰਟਆਲਾ ਰਵਖੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ (ਫੋਟੋ) 
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YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Patiala- COVID UPDATE dt. 21.04.2020 , Information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/6WErYH34Ss0 
 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕ ਮਾਰ ਅਰਮਤ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਮਨਦੀਪ ਰਸੰਘ ਰਸੁੱ ਧ  ਦੀ ਰਾਜਪ ਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/FWbFBDGkzeA 

 
 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਡਨਵਾਸੀ ਿਡਹਲਾ ਦੇ 6 ਪਡਰਵਾਡਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਡਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸੈਂਪਡਲੁੰ ਗ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
826635312929 

2 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ ਸ ਰ ੂ

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
828775312715 

3 ਲੋਕ ਕਰਨ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519
830451979214 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਡਨਵਾਸੀ ਿਡਹਲਾ ਦੇ 6 ਪਡਰਵਾਡਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਡਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸੈਂਪਡਲੁੰ ਗ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ 

2 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ ਸ ਰ ੂ

3 ਲੋਕ ਕਰਨ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਡਟਵ ਸ ਜਾਨਪ ਰ ਡਨਵਾਸੀ ਿਡਹਲਾ ਦੇ 6 ਪਡਰਵਾਡਰਕ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਡਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪਡਹਲੇ ਫੇਜ ਦੀ ਸੈਂਪਡਲੁੰ ਗ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://youtu.be/6WErYH34Ss0
https://youtu.be/FWbFBDGkzeA
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519826635312929
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519826635312929
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519828775312715
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519828775312715
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519830451979214
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/519830451979214


2 ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆ ਂਦਾਣਾ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਿਦ ਹਈੋ ਸ ਰ ੂ

3 ਲੋਕ ਕਰਨ ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਸਹਾਇਕ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਿੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਡਨਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖਾ ਿ ਹਿੱਲਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਿਾਸਕ ਬਣਾ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਸੌਪੇ ਗਏ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838499763312108&id=289205534908203 

2 ਨੈਗਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯ ਵਕ ਦੀ ਹਈੋ ਘਰ ਵਾਪਸੀ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਅਡਹਡਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਡਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਿ ਕ ਆਰਨਟਾਇਨ 

ਡਪੁੰ ਿ ਚਤਾਿਲੀ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਡਬਲਕ ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਫਲਹਾਲ ਯ ਵਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੈ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838496829979068&id=289205534908203 

3 ਸ਼ ਧ ਅਹਾਰ ਜਾਡਗਰਤੀ ਿੁੰਚ  ਰੋਪੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਿੁੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿਦਿੱਦ ਲਈ ਰੈੱਿ ਕਰਾਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਡਪਆ 
31 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838498566645561&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਡਨਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖਾ ਿ ਹਿੱਲਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਿਾਸਕ ਬਣਾ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਸੌਪੇ ਗਏ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252599672901779457?s=19 

2 ਨੈਗਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯ ਵਕ ਦੀ ਹਈੋ ਘਰ ਵਾਪਸੀ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਅਡਹਡਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਡਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਿ ਕ ਆਰਨਟਾਇਨ 

ਡਪੁੰ ਿ ਚਤਾਿਲੀ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਡਬਲਕ ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਫਲਹਾਲ ਯ ਵਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੈ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252599196042944512?s=19 

3 ਸ਼ ਧ ਅਹਾਰ ਜਾਡਗਰਤੀ ਿੁੰਚ  ਰੋਪੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਿੁੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿਦਿੱਦ ਲਈ ਰੈੱਿ ਕਰਾਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਡਪਆ 
31 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252598454699782144?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿੀਸ਼ਾ ਤੇ ਨੀਸ਼ੂ ਡਨਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖਾ ਿ ਹਿੱਲਾ ਵਿੱਲੋਂ  ਿਾਸਕ ਬਣਾ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਸੌਪੇ ਗਏ 

2 ਨੈਗਡਟਵ ਡਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯ ਵਕ ਦੀ ਹਈੋ ਘਰ ਵਾਪਸੀ - ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਅਡਹਡਤਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਡਦਨਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਿ ਕ ਆਰਨਟਾਇਨ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838499763312108&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838496829979068&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=838498566645561&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252599672901779457?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252599196042944512?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252598454699782144?s=19


ਡਪੁੰ ਿ ਚਤਾਿਲੀ ਡਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਡਬਲਕ ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਡਫਲਹਾਲ ਯ ਵਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੈ ਡਸਹਤਿੁੰ ਦ 

3 ਸ਼ ਧ ਅਹਾਰ ਜਾਡਗਰਤੀ ਿੁੰਚ  ਰੋਪੜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਿੁੰ ਦਾਂ ਦੀ ਿਦਿੱਦ ਲਈ ਰੈੱਿ ਕਰਾਸ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੁੰ  ਸੌਡਪਆ 
31 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Government of Punjab started mental health and emotional support to its citizens 
through Tele-counselling service is live now through "Connect to a Doctor" feature of 
COVA app or via State Helpline no 1800-180-4104* 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638641756381415/?d=n 

2 ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਨਪਿੰਡ ਗੁੱਗੜਪ ਰ ਿਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲੇ ਕਸੇ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆ ਗਈ ਹ।ੈ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638714209707503/?d=n 

3 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਿੰਗਰ ਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਅੁੱਜ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਕ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਰਨੈਪਡ ਟਸੈਨਟਿੰਗ ਨਕੁੱਟ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਇਆ 

ਨਗਆ ਨਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆਇਆ। ਕਨੋਵਡ-19 ਪਨੋਜਨਟਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈੋ ਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਗੁੱਲ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋਿੋਾ ਦੇ 

ਲੁੱਛਣ ਹਣੋ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਾਨਜਨਟਵ ਕਸੇ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟਸੈਟ ਿਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਟਕੈਟ 

ਨਹਸਟਰੀ ਿ ਿੰ ਲ ਕੋ ਕ ੇਰੁੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਇਹ ਛ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਇਸ ਿਾਲ ਉਸਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਤੇ 

ਦਸੋਤਾਾਂ-ਨਮੁੱਤਰਾਾਂ ਦਾ ਿ ਕਸਾਿ ਹੋਵਗੇਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਨਜਆਾਂ ਦਾ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਕ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਾ ਿਾਲ 

ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਤਨਹਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਟਸੈਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਹਤ ਸਿੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਬਲਕ ਲ ਮ ਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638719029707021/?d=n 

4 #ਕੋਡਵਿ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫਲੈਣ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਡੀਗੜ੍ ਨਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟਟੇ ਕਿੰਟਰਲੋ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਨਵਪ ਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. 

ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/264608814698095/?vh=e&d=n 

5 [Live] ਪੁੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ ਕੈਪਟਨ ਅਿਡਰੁੰ ਦਰ ਡਸੁੰ ਘ ਦਾ ਸ ਨੇਹਾ | 

https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2815948425302796/?vh=e&d=n 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੁੰ  ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਇਪੈਪ 
ਿਸ਼ੀਨ ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639347502977507/?d=n 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਸੁੰਗਰੂਰ ਿਾਤਰਾ ਪਿੱਖੋਂ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਡਲਫ਼ਡਟੁੰਗ ਕਰਕੇ 

ਪੁੰਜਾਬ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਪਡਹਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ: ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ 
• ਡਲਫ਼ਡਟੁੰਗ ਡਵਿੱ ਚ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿੱਖੋਂ ਪੁੰਜਾਬ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ 

• ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਸੁੰ ਭਾਲਣ ਤ ੇਹੋਰ ਫਸਲ ਡਲਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਡਲਫਡਟੁੰਗ ਕਰਵਾ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂ'ਚ 
ਜਗਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ: ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639349272977330/?d=n 

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638641756381415/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638714209707503/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2638719029707021/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAeA9Af8QJLDjClC_vvEKTJQKU5_mmYuvr1BdlfO1M_UcEhiNT4M_IFpTI8XKsQhR5LHm3Do0D3iwjop5R885EP5s5hQ5UCBBUK1unZZ6ETAXJpH_332pQ3ucSX_f40lqE4mNrcnWojEHFdH8QQjd3Y2bcAdodZDyurKxcUXQqeSpdr78-_LISETZQLc1kcgxkF31n6qsHm-ns2aCQym0z2e7pNeUyUg5jdvp4JOzDyJITkE0w_wg2ZJyJRk3lz5D-gxtT3GMSQE7gezxOB8zdBeFjCWRh-Z78UDT83xrPWxyh00QvZAtpBdrwoK8LvJ6EhVHFrQ4x2kavch88AcMzB8cwIOe7Wlbxx0w&__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.ARAeA9Af8QJLDjClC_vvEKTJQKU5_mmYuvr1BdlfO1M_UcEhiNT4M_IFpTI8XKsQhR5LHm3Do0D3iwjop5R885EP5s5hQ5UCBBUK1unZZ6ETAXJpH_332pQ3ucSX_f40lqE4mNrcnWojEHFdH8QQjd3Y2bcAdodZDyurKxcUXQqeSpdr78-_LISETZQLc1kcgxkF31n6qsHm-ns2aCQym0z2e7pNeUyUg5jdvp4JOzDyJITkE0w_wg2ZJyJRk3lz5D-gxtT3GMSQE7gezxOB8zdBeFjCWRh-Z78UDT83xrPWxyh00QvZAtpBdrwoK8LvJ6EhVHFrQ4x2kavch88AcMzB8cwIOe7Wlbxx0w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/264608814698095/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/2815948425302796/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639347502977507/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639349272977330/?d=n


S.N. Post with link 

1 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਿੰਗਰ ਰ ਘਿਨਸ਼੍ਆਮ ਥਰੋੀ ਦੇ ਨਦਸ਼੍ਾ ਨਿਰਦਸੇ਼੍ਾਾਂ ਹਠੇ ਖਤੇੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਕਸਾਿ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  

ਸਮ ਹ ਕਿੰਬਾਈਿ ਤੇ ਰੀਪਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਪਿੰਜਾਬ-ਹਨਰਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੈੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861313652408322?s=12 

2 ਪਿੰਜਾਬ-ਹਨਰਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 345 ਕਿੰਬਾਈਿਾਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ 

ਨਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੈੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹਣੋ ਤੁੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਗੇਾ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861553319108609?s=12 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਡਹਡਤਆਤ ਵਜੋਂ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 586 ਡਪੁੰ ਿਾਂ 
ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਡਤਆਂ 'ਤੇ ਡਪੁੰ ਿ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਾਕਾਬੁੰ ਦੀ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁੰਗਰੂਰ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861931465011201?s=12 

4 ਸਿੰਗਰ ਰ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਿ ਿੰ ਕਨੋਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਨਵਚ ਰਨਹ ਕੇ ਪ ਨਲਸ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਦਾ 

ਸਾਥ ਦਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਪ ਨਲਸ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪਿੰਡਾਾਂ ਨਵਚ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ 

ਨਕ ਕਈੋ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਕਿੰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾਵ।ੇ 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252862450392686594?s=12 

5 ਰਟੋਰੀ ਕਲੁੱਬ ਸਿੰਗਰ ਰ ਰਇੋਲ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਸਿੰਗਰ ਰ ਿ ਿੰ ਸਿੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਾਂ 1,000 ਸ਼੍ੀਸ਼੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਰ 

ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਇਿੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵੁੱਲੋਂ  ਬਿਾਉਟੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਇਪਪੈ ਮਸ਼੍ੀਿ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿੌੀਟਰ 

ਨਦੁੱਤੇ ਗਏ। 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252862822205145088?s=12 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਨਪਿੰਡ ਗੁੱਗੜਪ ਰ ਿਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲੇ ਕਸੇ ਦੀ ਨਰਪਰੋਟ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆ ਗਈ ਹ।ੈ 
 

2 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼੍ਿਰ ਸਿੰਗਰ ਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਅੁੱਜ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਕ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਰਨੈਪਡ ਟਸੈਨਟਿੰਗ ਨਕੁੱਟ ਿਾਲ ਆਪਣਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਇਆ 

ਨਗਆ ਨਜਸਦਾ ਿਤੀਜਾ ਿੈਗਨੇਟਵ ਆਇਆ। ਕਨੋਵਡ-19 ਪਨੋਜਨਟਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਈੋ ਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਗੁੱਲ ਿਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋਿੋਾ ਦੇ 

ਲੁੱਛਣ ਹਣੋ ਜਾਾਂ ਨਕਸੇ ਪਾਨਜਨਟਵ ਕਸੇ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟਸੈਟ ਿਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਟਕੈਟ 

ਨਹਸਟਰੀ ਿ ਿੰ ਲ ਕੋ ਕ ੇਰੁੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹ।ੈ ਜਕੇਰ ਕਈੋ ਇਹ ਛ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾ ਇਸ ਿਾਲ ਉਸਦੇ ਪਨਰਵਾਰ ਤੇ 

ਦਸੋਤਾਾਂ-ਨਮੁੱਤਰਾਾਂ ਦਾ ਿ ਕਸਾਿ ਹੋਵਗੇਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਨਜਆਾਂ ਦਾ। ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਕ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਾ ਿਾਲ 

ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਕੇਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦਿੰਡਾਾਂ ਤਨਹਤ ਆਉਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਿ੍ਾਾਂ 

ਦਾ ਟਸੈਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਹਤ ਸਿੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਬਲਕ ਲ ਮ ਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
 

3 ਪਿੰਜਾਬ-ਹਨਰਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਸਿੰਗਰ ਰ ਨਵੁੱਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 345 ਕਿੰਬਾਈਿਾਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੇੈਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਨਦੁੱਤਾ 

ਨਗਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੈੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮ ਕਿੰਮਲ ਹਣੋ ਤੁੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਗੇਾ। 

 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਡਹਡਤਆਤ ਵਜੋਂ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ 586 ਡਪੁੰ ਿਾਂ 
ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਡਤਆਂ 'ਤੇ ਡਪੁੰ ਿ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਾਕਾਬੁੰ ਦੀ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੁੰਗਰੂਰ 

 

5 ਰਟੋਰੀ ਕਲੁੱਬ ਸਿੰਗਰ ਰ ਰਇੋਲ ਵੁੱਲੋਂ  ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਸਿੰਗਰ ਰ ਿ ਿੰ ਸਿੇੈਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਾਂ 1,000 ਸ਼੍ੀਸ਼੍ੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਰ ਰ 

ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਇਿੰਡਸਟਰੀ ਚੈਂਬਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਵੁੱਲੋਂ  ਬਿਾਉਟੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਇਪਪੈ ਮਸ਼੍ੀਿ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿੌੀਟਰ 

ਨਦੁੱਤੇ ਗਏ। 

 

https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861313652408322?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861553319108609?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1252861931465011201?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1252862450392686594?s=12
https://twitter.com/dprosangrur/status/1252862822205145088?s=12


6 ਸਿੰਗਰ ਰ: ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਾਂ ਿ ਿੰ ਕਨੋਵਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿ ਿੰ ਰਕੋਣ ਲਈ ਘਰਾਾਂ ਨਵਚ ਰਨਹ ਕੇ ਪ ਨਲਸ ਪਰਸ਼੍ਾਸਿ ਦਾ 

ਸਾਥ ਦਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਪ ਨਲਸ ਦੀਆਾਂ ਟੀਮਾਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਪਿੰਡਾਾਂ ਨਵਚ ਜਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਾਂ ਹਿ 

ਨਕ ਕਈੋ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕਸ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਕਿੰਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਿਾ ਜਾਵ।ੇ 

 

7 ਡਜ਼ਲਹਾ ਸੁੰਗਰੂਰ ਿਾਤਰਾ ਪਿੱਖੋਂ ਅਨਾਜ ਿੁੰ ਿੀਆਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਡਲਫ਼ਡਟੁੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁੰਜਾਬ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਪਡਹਲੇ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ: ਘਨਡਸ਼ਆਿ ਥੋਰੀ 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525745278142687&id=128209614562924
, Contact tracing & sampling efforts of District Administration start bearing fruit 
 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525800904803791&id=128209614562924
, 35923 tonnes of wheat procured in district till 7th day 
 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802434803638&id=128209614562924
, Grievances redressal regarding wheat procurement 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802784803603&id=128209614562924
, Invest Punjab Business First Web Portal 

5 Field Activity in Derabassi 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252567014201155586?s=19, Contact tracing 
& sampling efforts of District Administration start bearing fruit 
 
 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252600580511461377?s=19, 35923 tonnes of 
wheat procured in district till 7th day 
 
 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252601977059471362?s=19, Jaskirat Kaur 
Daughter of Late Padma Shri Ragi Bhai Nirmal Singh recovers and discharged from Civil 
Hospital in Jalandhar 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252602773826240512?s=19, J&K Students 
thank Punjab Government for taking care before leaving for their homes from Pathankot 

 
WhatsApp 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525745278142687&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525745278142687&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525800904803791&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525800904803791&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802434803638&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802434803638&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802784803603&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=525802784803603&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252567014201155586?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252600580511461377?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252601977059471362?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252602773826240512?s=19


S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement of 30th Day regarding corona virus  

2 Awareness info regarding corona virus 

3 Message by Rural Development and Panchayat Department to cover face while working 
in Mandis and Fields to ensure protection from corona virus 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 No Ban on Pvt Weighing of Wheat by Farmers, Clarified DMO 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234975486673034/ 
 
 

2 DPC Chairman Satbir Singh Palli Jhikki Clears Funds to the tune of Rs 17.80 lakh under 
National Social Assistance Program 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234974916673091/ 
 
 
 

3 COVID Screening of whole District, next round to be initiated by Friday 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234973733339876/ 
 
 

4 MLA Angad Singh raised the issue of Depot Holders with State Government 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234972690006647/ 
 
 

5 Media Fraternity Made Available Sanitizers and reusable Masks 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234972283340021/ 
 
 

6 SDM Banga Disburses Masks to the labourers in Banga Mandi 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234971010006815/ 
 
 

7 MLA Mangupur Reviews Procurement Of Wheat 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234969283340321/ 
 
 

8 Police and Volunteer to work in consonance in SBS Nagar to stop CORONA Spread 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234968720007044/ 
 
 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234975486673034/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234974916673091/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234973733339876/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234972690006647/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234972283340021/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234971010006815/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234969283340321/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234968720007044/


9 LPG Supply Timings Extended by Two hours more 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234968133340436/ 
 
 

10 Wheat Arrival Touches 22962 MT in SBS Nagar on Tuesday Evening 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234967403340509/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 No Ban on Pvt Weighing of Wheat by Farmers, Clarified DMO 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640246564392960?s=19 
 
 

2 DPC Chairman Satbir Singh Palli Jhikki Clears Funds to the tune of Rs 17.80 lakh under 
National Social Assistance Program 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640321848000512?s=19 
 
 
 

3 COVID Screening of whole District, next round to be initiated by Friday 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640718843068417?s=19 
 
 

4 MLA Angad Singh raised the issue of Depot Holders with State Government 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640769048895488?s=19 
 
 

5 Media Fraternity Made Available Sanitizers and reusable Masks 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640820466876417?s=19 
 
 

6 SDM Banga Disburses Masks to the labourers in Banga Mandi 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641461532717056?s=19 
 
 

7 MLA Mangupur Reviews Procurement Of Wheat 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641270872158208?s=19 
 
 
 

8 Police and Volunteer to work in consonance in SBS Nagar to stop CORONA Spread 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641483619856386?s=19 
 
 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234968133340436/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1234967403340509/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640246564392960?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640321848000512?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640718843068417?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640769048895488?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252640820466876417?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641461532717056?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641270872158208?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641483619856386?s=19


9 LPG Supply Timings Extended by Two hours more 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641502393536512?s=19 
 
 

10 Wheat Arrival Touches 22962 MT in SBS Nagar on Tuesday Evening 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641558433632256?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 No Ban on Pvt Weighing of Wheat by Farmers, Clarified DMO 

2 DPC Chairman Satbir Singh Palli Jhikki Clears Funds to the tune of Rs 17.80 lakh under 
National Social Assistance Program 

3 COVID Screening of whole District, next round to be initiated by Friday 

4 MLA Angad Singh raised the issue of Depot Holders with State Government 

5 Media Fraternity Made Available Sanitizers and reusable Masks 

6 SDM Banga Disburses Masks to the labourers in Banga Mandi 

7 MLA Mangupur Reviews Procurement Of Wheat 
 

8 
 

Police and Volunteer to work in consonance in SBS Nagar to stop CORONA Spread 

9 LPG Supply Timings Extended by Two hours more 

10 Wheat Arrival Touches 22962 MT in SBS Nagar on Tuesday Evening 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੁੰ ਦਪ ਰ ਸਾਡਹਬ  ਡਵਿੱ ਚ 3253 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2493266740985278/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਅਨੁੰ ਦਪ ਰ ਸਾਡਹਬ  ਡਵਿੱ ਚ 3253 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/DproSri/status/1252626083951841283?s=19 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641502393536512?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1252641558433632256?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2493266740985278/
https://twitter.com/DproSri/status/1252626083951841283?s=19


  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਸਰੀ ਅਨੁੰ ਦਪ ਰ ਸਾਡਹਬ  ਡਵਿੱ ਚ 3253 ਿੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਡਜ਼ਲਹਾ  ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖ ਿੱ ਲਹੀਆ ਂ

ਡਕਸਾਨ ਹ ਣ 5300-5400 ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਕ ਇੁੰ ਟਲ ਦ ੇਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਪਾਹ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324102497783903?d=n&sfns=m
o  

2 #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.facebook.com/459963940864434/posts/1324127154448104?d=n&sfns=m
o  

3 Efforts of district administration bears fruits, two cotton factories opened to purchase 
cotton 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324228247771328?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਜੇਲਹਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਦੇ ਦੋ ਗੜੇ ਿ ਕੁੰ ਿਲ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252544708124917761?s=21  

2 #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://twitter.com/dpromuktsar/status/1252545219062456320?s=21  

3 Cotton growers in Muktsar district are profusely thanking the district administration for 
opening two cotton factories in Malout where farmers can now sell their previous 
season’s cotton stock at a good margin. 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252589972701409281?s=21  

 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324102497783903?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324102497783903?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324127154448104?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324127154448104?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324228247771328?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324228247771328?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252544708124917761?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252545219062456320?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252589972701409281?s=21


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਡਜ਼ਲਹਾ  ਪਰਸਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖ ਿੱ ਲਹੀਆ ਂ

ਡਕਸਾਨ ਹ ਣ 5300-5400 ਰ ਪਏ ਪਰਤੀ ਕ ਇੁੰ ਟਲ ਦ ੇਡਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਕਪਾਹ 

 

2 #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 
 
 

3 Efforts of district administration bears fruits, two cotton factories opened to purchase 
cotton 
 

4 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਜੇਲਹਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸਨ ਦੇ ਦੋ ਗੜੇ ਿ ਕੁੰ ਿਲ 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਕਣਕ ਦੀ ਡਨਰਡਵਘਨ ਕਟਾਈ ਨੂੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 
877 ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ 2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ-ਿੀ. ਸੀ. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111586
872206740/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZ3xn4icLo1ab51KIxP6Q_46J32f3Re
qUsc177GKPUnB6L_p946P8RJUY9WwfsH_3qSuDRbqWT8hni8N8ViDHVY&thear 

2 ਡਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ ਡਵਧਾ ਸ਼ ਰੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਦੋ ਡਦਨਾਂ ‘ਚ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109692
892396138/?type=3&theater 

3 ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਡਲਆਉਣ ਵਾਸਤ ੇ22 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦ ੇ1860 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪਾਸ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111488
035549957/?type=3&theater 
 

4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰੀਜ਼ ਕੋਡਵਿ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਨਹੀਂ-ਿੀ. ਸੀ. 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111603
205538440/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZFRP3bcp5YNJhzIE8l7L6PL7Mc02rr
mK6fUuqVgfsGy9CVKdBSGwN3nmALsk3DuxzsZI3dpkba1GOcNNG6R7hJ&theater 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111586872206740/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZ3xn4icLo1ab51KIxP6Q_46J32f3ReqUsc177GKPUnB6L_p946P8RJUY9WwfsH_3qSuDRbqWT8hni8N8ViDHVY&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111586872206740/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZ3xn4icLo1ab51KIxP6Q_46J32f3ReqUsc177GKPUnB6L_p946P8RJUY9WwfsH_3qSuDRbqWT8hni8N8ViDHVY&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111586872206740/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZ3xn4icLo1ab51KIxP6Q_46J32f3ReqUsc177GKPUnB6L_p946P8RJUY9WwfsH_3qSuDRbqWT8hni8N8ViDHVY&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109692892396138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3109692892396138/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111488035549957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111488035549957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111603205538440/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZFRP3bcp5YNJhzIE8l7L6PL7Mc02rrmK6fUuqVgfsGy9CVKdBSGwN3nmALsk3DuxzsZI3dpkba1GOcNNG6R7hJ&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111603205538440/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZFRP3bcp5YNJhzIE8l7L6PL7Mc02rrmK6fUuqVgfsGy9CVKdBSGwN3nmALsk3DuxzsZI3dpkba1GOcNNG6R7hJ&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111603205538440/?type=3&av=2302387776459991&eav=AfZFRP3bcp5YNJhzIE8l7L6PL7Mc02rrmK6fUuqVgfsGy9CVKdBSGwN3nmALsk3DuxzsZI3dpkba1GOcNNG6R7hJ&theater


5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕੁੰ ਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱ ਕ-ਿੂੁੰ ਹ ਢਿੱ ਕ ਕੇ 
ਰਿੱ ਖਣਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111537
498878344/?type=3&theater 

6 Hand free water supply in chola sahib mandi 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111540
158878078/?type=3&theater 

7 ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਿਵਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਾਬਣ ਿਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰੁੱਖੋ । 
 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111543
432211084/?type=3&theater 

8 ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਅਲਕਹੋਲ ਜਾਾਂ ਕਲੋਰੀਿ ਦਾ ਨਛੜਕਾਅ ਕਰਿਾ ਿ ਕਸਾਿ ਦਹੇ ਹੈ । ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ , ਜਾਾਂ ਅਲਕਹੋਲ-

ਅਧਾਰਤ ਹੁੱਥਾਾਂ ਦੇ ਸਿੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ੋ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111548
025543958/?type=3&theater 

9 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਿੱ ਰਡਖਅਤ ਰਹ ੋਧ ਿੱ ਪ ਜਾਂ ਗਰਿ ਤਾਪਿਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਬਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ . 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111554
238876670/?type=3&theater 
 
 

10 ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇਸਿ ਿੰ ਫਲੈਾਅ ਸਕਦੇ ਹਿ । 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111559
878876106/?type=3&theater 

11 ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲੁੱਛਣ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਹਲੈਪਾਲਾਈਿ ਿਿੰਬਰਾਾਂ 1800-180-4104 ਜਾਾਂ 104 ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ੋ। 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111640
572201370/?type=3&theater 

12 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਿਾਰ ਸਿੱ ਭਰਵਾਲ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 877 ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦ ੇ
2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੁੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਿੀਓ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/560188981285735/?t=0 

13 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਉਨਲੋਿ ਕਰੋ 
(ਵੀਿੀਓ ) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/162086391801158/?t=0 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਕਣਕ ਦੀ ਡਨਰਡਵਘਨ ਕਟਾਈ ਨੂੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 
877ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ 2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤ ੇਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ-ਿੀ. ਸੀ. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252840811403739137 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111537498878344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111537498878344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111540158878078/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111540158878078/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111543432211084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111543432211084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111548025543958/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111548025543958/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111554238876670/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111554238876670/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111559878876106/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111559878876106/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111640572201370/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3111640572201370/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/560188981285735/?t=0
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/162086391801158/?t=0
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252840811403739137


2 ਡਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ ਡਵਧਾ ਸ਼ ਰੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਦੋ ਡਦਨਾਂ ‘ਚ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਡਟਵ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252841529279868930 

3 ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਡਲਆਉਣ ਵਾਸਤ ੇ22 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦ ੇ1860 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪਾਸ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252842363468181505 

4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰੀਜ਼ ਕੋਡਵਿ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਨਹੀਂ-ਿੀ. ਸੀ. 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252843279248265219 

5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕੁੰ ਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱ ਕ-ਿੂੁੰ ਹ ਢਿੱ ਕ ਕੇ 
ਰਿੱ ਖਣਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252843921383649280 

6 Hand free water supply in chola sahib mandi 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252845015656591361 

7 ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਿਵਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਾਬਣ ਿਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰੁੱਖੋ । 
 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252845476245680129 

8 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਿੱ ਰਡਖਅਤ ਰਹ ੋਧ ਿੱ ਪ ਜਾਂ ਗਰਿ ਤਾਪਿਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਬਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ . 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252846751884570625 

9 ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਅਲਕਹੋਲ ਜਾਾਂ ਕਲੋਰੀਿ ਦਾ ਨਛੜਕਾਅ ਕਰਿਾ ਿ ਕਸਾਿ ਦਹੇ ਹੈ । ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ , ਜਾਾਂ ਅਲਕਹੋਲ-

ਅਧਾਰਤ ਹੁੱਥਾਾਂ ਦੇ ਸਿੈੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ੋ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252846158558359554 

10 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਰੁੱਨਖਅਤ ਰਹੋ , ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕਸ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252848190509821958 

11 ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲੁੱਛਣ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਹਲੈਪਾਲਾਈਿ ਿਿੰਬਰਾਾਂ 1800-180-4104 ਜਾਾਂ 104 ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ੋ। 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252851377417510912 

12 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਿਾਰ ਸਿੱ ਭਰਵਾਲ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 877 ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦ ੇ
2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੁੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਿੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252855470240350216 

13 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੁੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ  ਕੋਵਾ ਐਪ ਿਾਉਨਲੋਿ ਕਰੋ 
(ਵੀਿੀਓ) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252858147384905730 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252841529279868930
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252842363468181505
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252843279248265219
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252843921383649280
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252845015656591361
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252845476245680129
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252846751884570625
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252846158558359554
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252848190509821958
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252851377417510912
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252855470240350216
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252858147384905730


1 ਕੋਡਵਿ-19 ਦੇ ਚਿੱਲਦ ੇਕਣਕ ਦੀ ਡਨਰਡਵਘਨ ਕਟਾਈ ਨੂੁੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਡਜ਼ਲਹੇ ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 
877ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ 2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤ ੇਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ-ਿੀ. ਸੀ.  

2 ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ ਡਵਧਾ ਸ਼ ਰੂ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

ਦੋ ਡਦਨਾਂ ‘ਚ ਰੈਡਪਿ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਸੈਪਲਾਂ ਦੀ ਡਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਡਟਵ 

3 ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕਣਕ ਡਲਆਉਣ ਵਾਸਤ ੇ22 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਡਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦ ੇ1860 ਡਕਸਾਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਪਾਸ-ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ 

4 ਡਜ਼ਲਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਰੀਜ਼ ਕੋਡਵਿ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਹਤ ਨਹੀਂ-ਿੀ. ਸੀ. 

5 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਿੁੰ ਿੀਆ ਂਡਵਿੱ ਚ ਕੁੰ ਿ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱ ਕ-ਿੂੁੰ ਹ ਢਿੱ ਕ ਕੇ 
ਰਿੱ ਖਣਾ 
 

6 Hand free water supply in chola sahib mandi 

7 ਆਪਣੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਿਵਰਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਿੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਨਵੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁੱਥਾਾਂ ਿ ਿੰ ਸਾਬਣ ਿਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਫਾਈ ਰੁੱਖੋ । 

8 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਿੱ ਰਡਖਅਤ ਰਹ ੋਧ ਿੱ ਪ ਜਾਂ ਗਰਿ ਤਾਪਿਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਬਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ . 
 

9 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਿੱ ਰਡਖਅਤ ਰਹ ੋਧ ਿੱ ਪ ਜਾਂ ਗਰਿ ਤਾਪਿਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡਬਿਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਿਾਰ ਨਹੀਂ 
ਸਕਦਾ . 
 

10 ਘਰ ਰਹੋ-ਸ ਰੁੱਨਖਅਤ ਰਹੋ , ਕਰੋਿੋਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀਬਾਇਓਨਟਕਸ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 
 

11 ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਲੁੱਛਣ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਪਿੰਜਾਬ ਹਲੈਪਾਲਾਈਿ ਿਿੰਬਰਾਾਂ 1800-180-4104 ਜਾਾਂ 104 ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ 

ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ੋ। 
 

12 ਡਿਪਟੀ ਕਡਿਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕ ਿਾਰ ਸਿੱ ਭਰਵਾਲ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਡਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 877 ਕੁੰਬਾਇਨਾਂ ਦ ੇ
2459 ਿਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੈਿੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਬੁੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦੁੰਦੇ ਹੋਏ (ਵੀਿੀਓ) 
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