
 

Date: 23-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 8757 

2 Total No. of samples sent 8757 

3 Total No. of patients tested positive till date 283 

4 Total No. of patients tested negative 7433 

5 Results Awaited 1041 

6 No. of patients cured 66 

7 Active cases 200 

8 No. of Patients on oxygen support 01 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 

01 

10 Total Deaths reported 17 



 

       Patients reported positive on 23.4.2020- 26 
 

District Number of cases Remarks 

Patiala 18 Contacts of Positive case 

Amritsar 2 Contacts of Positive case 

Jalandhar 6 Contacts of Positive case 

 

On 23-04-2020 
• 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- 13 (1 from FG Sahib, 1 from Mansa, 4 from Moga, 5 from Pathankot, 1 from Sangrur and 

1 from Ropar) 

• Number of new deaths reported- 1 from Kapurthala 
 

1. Cumulative Cases:- 
S. No. District Total Confirmed Cases Total Active 

Cases 
Total Cured Deaths 

1. SAS Nagar 62 46 14 2 

2. Jalandhar 59 51 6 2 

3. Patiala 49 48 1 0 

4. Pathankot 24 18 5 1 

5. SBS Nagar 19 0 18 1 

6. Ludhiana 16 9 3 4 

7. Amritsar 13 10 1 2 

8. Mansa 11 9 2 0 

9. Hoshiarpur 7 2 4 1 

10. Moga 4 0 4 0 

11. Faridkot 3 2 1 0 

12. Ropar 3 0 2 1 

13. Sangrur 3 2 1 0 

14. Kapurthala 3 1 1 1 

15. Barnala 2 0 1 1 

16. FG Sahib 2 0 2 0 

17. Gurdaspur 1 0 0 1 

18. Muktsar 1 1 0 0 

19 Ferozepur 1 1 0 0 

 Total 283 200 66 17 

 



 

 

 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT AMARINDER ORDERS DETAILED AUDIT OF EVERY COVID DEATH BY EXPERTS 

TO CHECK MORTALITY RATE 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-orders-detailed-audit-every-covid-death-

experts-check-mortality-rate 

 
2.  CAPT AMARINDER URGES ALL CMs TO PURSUE WITH PM THE 3-POINT STRATEGY        

PROPOSED BY HIM TO BAIL STATES OUT OF COVID CRISIS 
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-urges-all-cms-pursue-pm-3-point-strategy-
proposed-him-bail-states-out-covid   
 

3. AMID SPIKE IN DOMESTIC VIOLENCE DURING LOCKDOWN, PUNJAB POLICE COMES 
OUT WITH DETAILED STRATEGY TO TACKLE SUCH CASES 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/amid-spike-domestic-violence-during-lockdown-punjab-
police-comes-out-detailed-strategy  
 

4. SUKHJINDER SINGH RANDHAWA THANKS CM FOR PROMPT RELEASE OF RS. 50 
CRORES TO SUGARFED FOR CLEARING FARMERS’ CANE ARREARS OF 
COOPERATIVE SUGAR MILLS   
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/sukhjinder-singh-randhawa-thanks-cm-prompt-release-rs-
50-crores-sugarfed-clearing-farmers%E2%80%99   
 

5. EX-SERVICEMEN ON GUARD IN MANDIS TO ENSURE SMOOTH PROCUREMENT OF 
WHEAT AMID COVID-19 RESTRICTIONS.  3195 GoGs DEPUTED IN 1683 PURCHASE 
CENTRES TO ASSIST MANDI BOARD TO ACCOMPLISH THIS GIGANTIC TASK 
EFFICACIOUSLY 
 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/ex-servicemen-guard-mandis-ensure-smooth-
procurement-wheat-amid-covid-19-restrictions   
 

6. Punjab Government announces do’s and don’ts for farmers and combine operators  

 
http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-announces-do%E2%80%99s-and-
don%E2%80%99ts-farmers-and-combine-operators 
 

7. Punjab Government issues Advisory for safe celebration of the holy month Ramadan 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/23/punjab-government-issuesadvisory-for-

safe-celebration-of-the-holy-month-ramadan/ 

 

8. With the untiring efforts of the district administration and health department, Shaheed Bhagat 

Singh Nagar today became the first district in Punjab to be corona free. Jaskaran Singh, 18th 

patient from the Corona-affected district, also returned home today after recovering.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546432655652842&id=1412317599064359 
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9. The Government agencies and private Traders have procured 5,84,541 metric tonnes of wheat in 

Punjab on eighth day of procurement. The Government agencies procured 5,84,043 MT of wheat 

498 MT has been procured by the private traders (arhtias). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546479545648153&id=1412317599064359 

 

11. Aiming to keep check on the prices of essential commodities during curfew in the state, Punjab 

Vigilance Bureau has slapped a fine of Rs 5,000 for selling Amul milk packets on exorbitant 

rates in Ludhiana city.  

https://t.co/zsLce3RmLV 

 

12. Special chartered flight of British Airways departed from Amritsar International Airport at 14:26 

hours today, carrying 269 passengers.It is headed for Heathrow, London. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157812775402779&id=713682778 

 

13.  Pathankot: 5 Corona patients discharged from Civil Hospital Pathankot Isolation Facility, after 

full recovery. 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157812692047779&id=713682778 

 

14.  101 Sri Lankan 🇱🇰 Nationals evacuated by a special Sri Lankan airlines flight. The plane landed 

at Amritsar International Airport this morning and has already taken off for Columbo. All the 

passengers were students of Lovely Professional University 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157812461447779&id=713682778 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

http://covidhelp.punjab.gov.in/viewvideos.aspx 
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ANNEXURE B: OVERALL SOCIAL MEDIA REPORT  

   (From 2:00 PM 22/04/2020 to 2:00 PM 23/04/2020)  
 

FACEBOOK 

   S.N. Post with link  

1 #DoYouKnow?  
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending on 
the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546274679001973&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968941483563174&id=631211620669497  

2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇਣ ਵਵਚ 

ਪੂੰਜਾਬ ਅਵਿਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵ ੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਵਸਆਂ ਵਵਚ 

ਸਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਡ 50 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਿੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਅਤ ੇਚੌਲ ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਿਨ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਵਵਚ 1,02,500 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਚੌਲ ਅਤ ੇ 22,500 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿੈ। 

ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੁਣ ਤੱਕ ਪੂੰਜਾਬ ਵਵਚੋਂ 759 ਸਪਸ਼ੈਲ ਰਰੇਨਾਂ ਰਾਿੀਂ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ 

ਚਾਵਲ ਅਤੇ 5.47 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
In the wake of Novel Coronavirus pandemic, Punjab is playing a vital role for ensuring 
food security to the people of the country during the nationwide lockdown. To meet the 
needs of people of the country in this hour of crisis, 1.25 lakh metric tonnes of rice and 
wheat have been shipped today through 50 special freight trains which contains 1,02,500 
metric tonnes of rice and 22,500 metric tonnes of wheat from warehouses of state 
located in different parts of Punjab. Since beginning of the lockdown, Punjab had moved 
759 special trains and 13.5 LMT rice and 5.47 LMT wheat to the rest of the country 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546375342325240&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969049376885718&id=631211620669497  

3 || 22 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
|| April 22, 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=277493999948989&id=141231759906435
9  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277496459948743&id=631211620669497  
 

4 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਅਣਿੱਕ ਵਮਿਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੀਦ ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਨਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ 

ਪੂੰਜਾਬ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਵਜ਼ਲਾ ਬਣ ਵਗਆ ਿੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਵਵਤ ਇਸ ਵਜ਼ਲੇ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਸਕਰਨ ਵਸੂੰਘ ਵੀ ਅੱਜ 

ਠੀਕ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਵਗਆ। 
With the untiring efforts of the district administration and health department, Shaheed 
Bhagat Singh Nagar today became the first district in Punjab to be corona free. Jaskaran 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546274679001973&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546274679001973&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=968941483563174&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546375342325240&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546375342325240&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969049376885718&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277493999948989&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277493999948989&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277496459948743&id=631211620669497


Singh, 18th patient from the Corona-affected district, also returned home today after 
recovering. 
#PunjabFightsCorona #Coronavirus #Covid19 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546432655652842&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969114926879163&id=631211620669497  

5 "ਮੈਨੂੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਿੈ ਵਕ ਅੱਜ ਆਵਖਰਕਾਰ ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੀ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਵਿਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਵਵਖੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂੰਜਾਬ 

ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਬੂੰਵਿਤ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤੀਆਂ 

ਿਨ ਤੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਵਪਸ ਵਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਿਨ", ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 
"I am happy that today we finally got a go ahead from Centre for movement of all our 
pilgrims who were stuck in Hazur Sahib, Nanded for a long time. I have already instructed 
the relevant Officers and arrangements are being made by Government of Punjab for 
their safe return", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546440672318707&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969119453545377&id=631211620669497  

6 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ  ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੂੰਿੀ ਚੁੱਕੇ 

ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆਂ ਇੂੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ 

ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਰੋਕਿਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਾਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਠੱਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ 

ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਜਲੂੰਿਰ ਕੋਵਵਡ ਿਸਪਤਾਲ ਕੋਲ 10 ਵੈਂਰੀਲੇਰਰਾਂ ਅਤ ੇ25 

ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਿਸਪਤਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਵੱਲੋਂ  ਕਈ ਵਜ਼ਵਲ•ਆਂ ਵਵੱਚ ਪੀਪੀਈ ਵਕੱਰਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ -

19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਿਬੂੰਿਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ 

ਵੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 
Underlining  the stringent lockdown measures initiated by Chief Minister Captain 
Amarinder Singh led Punjab Government, the Indian Medical Association (IMA) has 
lauded state health department for aggressively tackling Covid-19 threat with prompt 
identification, testing and containment strategy. IMA which has set up 25 bedded 
hospital with 10 ventilators near Jalandhar COVID Hospital to be handed over to the 
Government whenever required, has also donated PPE kits in many districts besides 
providing training for management of COVID-19 patients and are also providing 
ambulance service at civil hospitals for testing. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546443778985063&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969122973545025&id=631211620669497  

7 ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਦਨ 5,84,541 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਸ 

ਵਵਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  5,84,043 ਮੀਵਰਿਕ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਂ ਵਲੋਂ  498 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਿੈ। 
The Government agencies and private Traders have procured 5,84,541 metric tonnes of 
wheat in Punjab on eighth day of procurement. The Government agencies procured  
5,84,043 MT of wheat 498 MT has been procured by the private traders (arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546479545648153&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969160000207989&id=631211620669497  

8 94.3 My FM ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਦੋ ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਿੋਈ ਇੂੰਰਰਵਵਊ।  
Chief Minister Captain Amrinder Singh's Interview with @94.3MYFM two days ago. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=274771576884316&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=274771580217649&id=631211620669497  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969122973545025&id=631211620669497
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=274771580217649&id=631211620669497


9 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਿਬੂੰਿਾਂ ਸਦਕਾ ਮੂੰਡੀਆਂ 

ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਵੱਚ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 22 ਅਪਿੈਲ ਤੱਕ 

ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ 22.9 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਆਈ ਿੈ ਜਦਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.36 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ 

ਰਨ ਫਸਲ ਪਿੁੂੰਚੀ ਸੀ। 
Elaborate arrangements of wheat procurement by Punjab Mandi Board especially amid 
lockdown/curfew due to COVID-19 have resulted in 22.9 lakh MT arrival till April 22 as 
compared to 9.36 lakh MT arrived for the corresponding period during last year thereby 
registering over two fold increase in wheat arrival. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546813315614776&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969437156846940&id=631211620669497  

10 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੂੰਕਰ ਅਤ ੇਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਸੂਵਬਆਂ ਦੀਆਂ ਵਬਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਵੱਤ ਉਤੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪਏ ਪਿਭਾਵਾਂ 

ਅਤ ੇਭਾਰੀ ਨਗਦੀ ਘਾਰੇ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵਦੂੰਵਦਆਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪਿਿਾਨ ਮੂੰਤਰੀ 

ਨਵਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਵਲਖ ਕੇ ਵਬਜਲੀ ਸੈਕਰਰ ਨੂੂੰ ਵਵੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਇਸ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤ ੇਿੋਰਾਂ ਨੂੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੂੰਕਰ ਵਵੱਚੋਂ 

ਕੱ ਣਾ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। 
Citing the severe cash deficit and adverse impact on the finances of the State Discoms 
amid the COVID-19 lockdown, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has asked 
Prime Minister Narendra Modi for a financial package for the Power sector, while 
suggesting a slew of measures to rescue PSPCL and other from the current crisis and 
ensure that the consumers are not harassed or hassled in these difficult times. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546815295614578&id=14123175990643
59 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969438606846795&id=631211620669497  

11 ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਵਖਆ ਅਤ ੇਖੋਜ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ। ਵੈਂਰੀਲੇਰਰਾਂ 

ਅਤ ੇਰੈਸਵਰੂੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਵਿਾਉਣ 'ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤ ੇਅੂੰਡਰਗਿੈਜੂਏਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਰਲ ਵਵਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ 

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਡੇ  ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ 

Medical Education & Research Minister holds video conference to access the 

status of #COVIDー19 patients. Stresses upon capacity enhancement of 

ventilators and testing. Also, approves  almost one-and-a-half times hike in 

stipend of the undergraduate medical and dental students. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546815778947863&id=14123175990643
59  

12 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? 
No. There is no evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes or 
other insects. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546931938936247&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969566716833984&id=631211620669497  

13 ਨਵਾਂਸ਼ਵਿਰ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। #ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ 
ਇਸ ਦੇ 0 ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰ ੇਸਥਾਨਕ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ 
ਲਾਈਨ #ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਵਮਿਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ। ਇਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਿੈ ਜੋ ਠੀਕ ਿੋ ਵਗਆ ਿੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਿਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰਦਾ ਿੈ। 
Nawanshahr has been the turnaround story of Punjab. From being the initial epicentre of 
#Covid19, today it has 0 cases, all thanks to the hardwork of local officers, healthcare 
providers & other frontline #CoronaWarriors. Here is a video of the young Jaskaran who 
has recovered & wants to share his message with all. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546815778947863&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546815778947863&id=1412317599064359
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546931938936247&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969566716833984&id=631211620669497
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsOOCcg1_JjjXiAEdZj5vqcU__XOzkDWNUcBOvBI0K5m04Kge-3HTrnTC3OEsmq0n1JEH56qhrbK7gM6XP1WhAQcVK2X2Vy7clSCcWGedjzWFOquznRvJw88mqr2EICtMfrYa2LSbeJn8eVYswK6dePOkr7zqG-t-2_0diDpWdmjLjiHesABzhRCgqnGLi-hnLh0bx-vWqbBfvFseljBYHlIKEMXvBo23yblJBS81T2C_O_2N3WA5XYfqcHQ2g8lMdz4UtzMTjmm7fBpfOzQnaNw_h0cSxTE9OUnuN1XuMUt_v5kpoH6JocwqbB7dri2bZL71sSTGx0ikaTJcmbMdbWc0RM10hT-IpMQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsOOCcg1_JjjXiAEdZj5vqcU__XOzkDWNUcBOvBI0K5m04Kge-3HTrnTC3OEsmq0n1JEH56qhrbK7gM6XP1WhAQcVK2X2Vy7clSCcWGedjzWFOquznRvJw88mqr2EICtMfrYa2LSbeJn8eVYswK6dePOkr7zqG-t-2_0diDpWdmjLjiHesABzhRCgqnGLi-hnLh0bx-vWqbBfvFseljBYHlIKEMXvBo23yblJBS81T2C_O_2N3WA5XYfqcHQ2g8lMdz4UtzMTjmm7fBpfOzQnaNw_h0cSxTE9OUnuN1XuMUt_v5kpoH6JocwqbB7dri2bZL71sSTGx0ikaTJcmbMdbWc0RM10hT-IpMQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsOOCcg1_JjjXiAEdZj5vqcU__XOzkDWNUcBOvBI0K5m04Kge-3HTrnTC3OEsmq0n1JEH56qhrbK7gM6XP1WhAQcVK2X2Vy7clSCcWGedjzWFOquznRvJw88mqr2EICtMfrYa2LSbeJn8eVYswK6dePOkr7zqG-t-2_0diDpWdmjLjiHesABzhRCgqnGLi-hnLh0bx-vWqbBfvFseljBYHlIKEMXvBo23yblJBS81T2C_O_2N3WA5XYfqcHQ2g8lMdz4UtzMTjmm7fBpfOzQnaNw_h0cSxTE9OUnuN1XuMUt_v5kpoH6JocwqbB7dri2bZL71sSTGx0ikaTJcmbMdbWc0RM10hT-IpMQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B0%E0%A9%8B%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsOOCcg1_JjjXiAEdZj5vqcU__XOzkDWNUcBOvBI0K5m04Kge-3HTrnTC3OEsmq0n1JEH56qhrbK7gM6XP1WhAQcVK2X2Vy7clSCcWGedjzWFOquznRvJw88mqr2EICtMfrYa2LSbeJn8eVYswK6dePOkr7zqG-t-2_0diDpWdmjLjiHesABzhRCgqnGLi-hnLh0bx-vWqbBfvFseljBYHlIKEMXvBo23yblJBS81T2C_O_2N3WA5XYfqcHQ2g8lMdz4UtzMTjmm7fBpfOzQnaNw_h0cSxTE9OUnuN1XuMUt_v5kpoH6JocwqbB7dri2bZL71sSTGx0ikaTJcmbMdbWc0RM10hT-IpMQ&__tn__=%2ANK-R


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546960078933433&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969592296831426&id=631211620669497  

14 ਆਓ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇ ਰੇਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਿੋ, ਅਪਣੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੋ 
On the start of the holy Month of #Ramzaan let us take a vow to defeat this deadly 
epidemic. During the Month of Ramzaan let's pray AT HOME. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2546990738930367&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969620876828568&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

²1 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending on 
the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
 
 https://t.co/FY5FR74c5Z  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1252901033237512193?s=19  

2 Underlining stringent lockdown measures initiated by #Punjab, Indian Medical 

Association has lauded state health department for aggressively tackling #COVID

ー19 threat with prompt identification, testing & containment strategy. 

#preparedness #Covid_19india https://t.co/sAnAPF2Zt6 
 https://t.co/Dtu9vFPKHF  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252935546608840704?s=19  

3 In wake of #NovelCoronavirusPandemic, Punjab is playing vital role for ensuring food 
security to people of country during nationwide lockdown. To meet needs of people of 
country in this hour of crisis, 1.25 lakh MT of rice & wheat have been shipped today 
through....(1/2)  
https://t.co/8NbfSg7Q2q  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252955617326555137?s=19  

4 Medical Education & Research Minister holds video conference to access the 

status of #COVIDー19 patients. Stresses upon capacity enhancement of 

ventilators and testing. Also, approves  almost one-and-a-half times hike in 

stipend of the undergraduate medical and dental students. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252959452119982080?s=19  

5 |April 22, 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/1gohtPuE1F  
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https://t.co/1gohtPuE1F


6 Citing severe cash deficit and adverse impact on finances of State Discoms amid  
#Covid19 lockdown, Chief Minister @capt_amarinder Singh has asked Prime Minister 
@PMOIndia for a financial package for Power sector, while suggesting a slew of measures 
to rescue @PSPCLPb....(1/2)  
https://t.co/dSceysoOOd  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252972469914185728?s=19  

7 RT I am happy that today we finally got a go ahead from Centre for movement of all our 
pilgrims who were stuck in Hazur Sahib, Nanded for a long time. I have already instructed 
the relevant Officers and arrangements are being made by Government of Punjab for 
their safe return.  
https://t.co/pnbAQKUYLe  

8 With the untiring efforts of the district administration and health department, Shaheed 
Bhagat Singh Nagar becomes the first district in Punjab to be #corona free. Jaskaran 
Singh, 18th patient from the Corona-affected district, also returns home  
https://t.co/ho8ViqNOkg  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252978550753366017?s=19  

9 Aiming to keep check on the prices of essential commodities during curfew in the state, 
Punjab Vigilance Bureau has slapped a fine of Rs 5,000 for selling Amul milk packets on 
exorbitant rates in Ludhiana city.  
https://t.co/zsLce3RmLV  

10 Elaborate arrangements of wheat procurement by Punjab Mandi Board especially amid 
lockdown due to #COVID19 resulted in 22.9 LMT arrival till Apr-22 as compared to 9.36 
LMT for corresponding period during last year thereby registering over two fold increase 
in wheat arrival  
https://t.co/PsCI6SPKdh  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252998576478859264?s=19  

11 The Government agencies and private Traders have procured 5,84,541 metric tonnes of 
wheat in Punjab on eighth day of procurement. The Government agencies procured  
5,84,043 MT of wheat 498 MT has been procured by the private traders (arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252999723407020033?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1252999628850696192?s=19  

12 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? 
No. There is no evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes or 
other insects. 
#BeInformedBeSafe #StayHome 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/AUTHdo2F4A  

13 Nawanshahr is Punjab's turnaround story. From being the initial epicentre, now it has 0 
cases, thanks to the hard work of District Officers, Healthcare team & other 
#CoronaWarriors. Sharing a video of Jaskaran who has recovered & wants to share his 
message. #IndiaFightsCorona  
https://t.co/Zj1zOgqBnQ  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253224148580483072?s=19  

14 Chief Minister @capt_amarinder Singh stated nearly 1.4 lakh non-resident Indians 
entered state, most of whom were contacted, screened and quarantined in designated 
facilities & their homes, as part of state’s efforts to contain  #coronavirus (#Covid_19) 
https://t.co/Ut1yZZS7Re  

https://t.co/dSceysoOOd
https://twitter.com/CMOPb/status/1252972469914185728?s=19
https://t.co/pnbAQKUYLe
https://t.co/ho8ViqNOkg
https://twitter.com/CMOPb/status/1252978550753366017?s=19
https://t.co/zsLce3RmLV
https://t.co/PsCI6SPKdh
https://twitter.com/CMOPb/status/1252998576478859264?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252999723407020033?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1252999628850696192?s=19
https://t.co/AUTHdo2F4A
https://t.co/Zj1zOgqBnQ
https://twitter.com/CMOPb/status/1253224148580483072?s=19
https://t.co/Ut1yZZS7Re


15 On the start of the holy Month of #Ramzaan let us take a vow to defeat this deadly 
epidemic. During the Month of Ramzaan let's pray AT HOME. #PunjabFightsCorona  
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368?s=19  
https://t.co/jdMI6B2ypS  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending 
on the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 

https://www.instagram.com/p/B_Sq2fhDo0R/ 

2  

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੋਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇਣ ਵਵਚ ਪੂੰਜਾਬ 

ਅਵਿਮ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵ ੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਵਸਆਂ ਵਵਚ ਸਵਿਤ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਾਰਡ 50 ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਿੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਨ। ਭੇਜੇ ਗਏ 

ਅਨਾਜ ਵਵਚ 1,02,500 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਚੌਲ ਅਤੇ 22,500 ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਿੈ। ਦੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ 

ਿੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੁਣ ਤੱਕ ਪੂੰਜਾਬ ਵਵਚੋਂ 759 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਰੇਨਾਂ ਰਾਿੀਂ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ ਰਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 5.47 ਲੱਖ ਮੀਵਰਿਕ 

ਰਨ ਕਣਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 

In the wake of Novel Coronavirus pandemic, Punjab is playing a vital role for ensuring 
food security to the people of the country during the nationwide lockdown. To meet the 
needs of people of the country in this hour of crisis, 1.25 lakh metric tonnes of rice and 
wheat have been shipped today through 50 special freight trains which contains 
1,02,500 metric tonnes of rice and 22,500 metric tonnes of wheat from warehouses of 
state located in different parts of Punjab. Since beginning of the lockdown, Punjab had 
moved 759 special trains and 13.5 LMT rice and 5.47 LMT wheat to the rest of the 
country 

 
https://www.instagram.com/p/B_Sq5D-jy_P/ 
https://www.instagram.com/p/B_SrPjXBelj/ 

3 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਅਣਿੱਕ ਵਮਿਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੀਦ ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਨਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜਾਬ ਦਾ 

ਪਵਿਲਾ ਵਜ਼ਲਾ ਬਣ ਵਗਆ ਿੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਵਵਤ ਇਸ ਵਜ਼ਲੇ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਸਕਰਨ ਵਸੂੰਘ ਵੀ ਠੀਕ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਘਰ 

ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਵਗਆ। 

With the untiring efforts of the district administration and health department, Shaheed 
Bhagat Singh Nagar today became the first district in Punjab to be corona free. 
Jaskaran Singh, 18th patient from the Corona-affected district, also returned home 
after recovering. 

https://www.instagram.com/p/B_Sq7VJDU8p/ 
https://www.instagram.com/p/B_SrRYshnw4/ 

4 ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੂੰਿੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 

ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆਂ ਇੂੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ 

ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਿਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਾਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ 

ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਜਲੂੰਿਰ ਕੋਵਵਡ ਿਸਪਤਾਲ ਕੋਲ 10 ਵੈਂਰੀਲੇਰਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਬੈੱਡਾਂ 

ਵਾਲਾ ਿਸਪਤਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਵੱਲੋਂ  ਕਈ ਵਜ਼ਵਲ•ਆਂ ਵਵੱਚ ਪੀਪੀਈ ਵਕੱਰਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 

ਪਿਬੂੰਿਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤ ੇਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ। 

Underlining the stringent lockdown measures initiated by Chief Minister Captain 
Amarinder Singh led Punjab Government, the Indian Medical Association (IMA) has 
lauded state health department for aggressively tackling Covid-19 threat with prompt 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368?s=19
https://t.co/jdMI6B2ypS
https://www.instagram.com/explore/tags/doyouknow/
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_Sq2fhDo0R/
https://www.instagram.com/p/B_Sq5D-jy_P/
https://www.instagram.com/p/B_SrPjXBelj/
https://www.instagram.com/p/B_Sq7VJDU8p/
https://www.instagram.com/p/B_SrRYshnw4/


identification, testing and containment strategy. IMA which has set up 25 bedded 
hospital with 10 ventilators near Jalandhar COVID Hospital to be handed over to the 
Government whenever required, has also donated PPE kits in many districts besides 
providing training for management of COVID-19 patients and are also providing 
ambulance service at civil hospitals for testing. 

https://www.instagram.com/p/B_Sq-HNjRGY/ 
https://www.instagram.com/p/B_SrUZMhy2X/ 

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਿਬੂੰਿਾਂ ਸਦਕਾ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ 

ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਵੱਚ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 22 ਅਪਿੈਲ ਤੱਕ ਮੂੰਡੀਆਂ 

ਵਵੱਚ 22.9 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਆਈ ਿੈ ਜਦਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.36 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ ਰਨ ਫਸਲ 

ਪਿੁੂੰਚੀ ਸੀ। 

https://www.instagram.com/p/B_UKkApphzE/ 
https://www.instagram.com/p/B_UKhVUlPqi/ 

6 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? 
No. There is no evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes or 
other insects. 
https://www.instagram.com/p/B_UKyFjJhBJ/ 
https://www.instagram.com/p/B_UKwJblqew/ 

7 ਆਓ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਿੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇ ਰੇਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਿ,ੋ ਅਪਣੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰ ੋ

 
On the start of the holy Month of #Ramzaan let us take a vow to defeat this deadly 
epidemic. During the Month of Ramzaan let's pray AT HOME. 
 
https://www.instagram.com/p/B_USULhJrrP/ 
https://www.instagram.com/p/B_USSxUDWCO/ 

8 "ਮੈਨੂੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ ਵਕ ਅੱਜ ਆਵਖਰਕਾਰ ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੀ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਵਿਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਵਵਖੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂੰਜਾਬ ਭੇਜੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਬੂੰਵਿਤ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤੀਆਂ ਿਨ ਤੇ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਵਪਸ ਵਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ", 

ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੱੁਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 

"I am happy that today we finally got a go ahead from Centre for movement of all our 
pilgrims who were stuck in Hazur Sahib, Nanded for a long time. I have already 
instructed the relevant Officers and arrangements are being made by Government of 
Punjab for their safe return", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
 
instagram.com/p/B_Sb-T_JiFG/ 
https://www.instagram.com/p/B_SbCDuBUln/ 

 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿ ੇਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, 

ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

|| April 22, 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://www.youtube.com/watch?v=ukkcT1bJqaw 

 

https://www.instagram.com/p/B_Sq-HNjRGY/
https://www.instagram.com/p/B_SrUZMhy2X/
https://www.instagram.com/p/B_UKkApphzE/
https://www.instagram.com/p/B_UKhVUlPqi/
https://www.instagram.com/explore/tags/doyouknow/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/coronavirus/
https://www.instagram.com/p/B_UKyFjJhBJ/
https://www.instagram.com/p/B_UKwJblqew/
https://www.instagram.com/explore/tags/ramzaan/
https://www.instagram.com/p/B_USULhJrrP/
https://www.instagram.com/p/B_USSxUDWCO/
https://www.instagram.com/p/B_SbCDuBUln/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23COVID_19
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CoronaVirus
https://www.youtube.com/watch?v=ukkcT1bJqaw


Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੱਵਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਿੀ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
https://bit.ly/3eCPCd0  
Punjab Government issues Advisory for safe celebration of the holy month Ramadan 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/23/punjab-government-issues-
advisory-for-safe-celebration-of-the-holy-month-ramadan/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 -ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਦਾਨ ਬਣ-ੇਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 

-ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 130 ਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 23481 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ ਕੀਤਾ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165178988281446?__tn__=-R 

2 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਿਾਂ ਨੂੰ  ਬੂਰ ਵਪ੍ਆ-ਸੱਚਰ 

ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਯਤਨਾਂ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165178751614803?__tn__=-R 

3 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਿਨ ਪ਼੍ੁਹੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਸੋਨੀ 
ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨੈੱਜੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ 
ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਰਾਿਨ ਦੇ ਵਤੰਨ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165178301614848/?ty
pe=3&theater 

4 ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੋਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ 
ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਉਤਿਾਵਹਤ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਿਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165179121614766?__tn__=-R 

5 ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆ ਂਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ 

ਸਤਾ 'ਤੇ ਰਵਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/16516
9504949061/?type=3&theater  

6 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਿੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਕੀੜ੍ੇ-ਮਕੌਵੜ੍ਆਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/16516

9434949068/?type=3&theater 

7 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

https://bit.ly/3eCPCd0
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/23/punjab-government-issues-advisory-for-safe-celebration-of-the-holy-month-ramadan/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/23/punjab-government-issues-advisory-for-safe-celebration-of-the-holy-month-ramadan/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165178988281446?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165178751614803?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165178301614848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165178301614848/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165179121614766?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169504949061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169504949061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169434949068/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169434949068/?type=3&theater


ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵਵਰਾਵਮਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਇਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਿਤੀਰੋਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਵਵਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। (Photo) 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/16516

9364949075/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 -ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਦਾਨ ਬਣ-ੇਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 

-ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 130 ਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 23481 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ ਕੀਤਾ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932372720267271 

2 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਿਾਂ ਨੂੰ  ਬੂਰ ਵਪ੍ਆ-ਸੱਚਰ 

ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਯਤਨਾਂ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932456379908096 

3 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਿਨ ਪ਼੍ੁਹੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਸੋਨੀ 
ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨੈੱਜੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ 
ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਰਾਿਨ ਦੇ ਵਤੰਨ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931914614239232 

4 ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੋਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ 
ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਉਤਿਾਵਹਤ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਿਕਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932667496001538 

5 ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆ ਂਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ 

ਸਤਾ 'ਤੇ ਰਵਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। (Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931651933401095/photo

/1 

6 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਿੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਕੀੜ੍ੇ-ਮਕੌਵੜ੍ਆਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931636880044032/photo

/1 

7 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵਵਰਾਵਮਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਇਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਿਤੀਰੋਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਵਵਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। (Photo) 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931625110781953/photo

/1 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169364949075/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165169364949075/?type=3&theater
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932372720267271
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932456379908096
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931914614239232
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252932667496001538
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931651933401095/photo/1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931651933401095/photo/1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931636880044032/photo/1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931636880044032/photo/1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931625110781953/photo/1
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1252931625110781953/photo/1


S.N. TEXT 

1 -ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਦਾਨ ਬਣ-ੇਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰ 

-ਵਜ਼ਲੇ ਦੇ 130 ਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 23481 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ੍ ਕੀਤਾ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

2 ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਵਲਆਉਣ ਲਈ 

ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਵਿਿਾਂ ਨੂੰ  ਬੂਰ ਵਪ੍ਆ-ਸੱਚਰ 

ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਯਤਨਾਂ ਲਈ ਿੰਨਿਾਦ 

3 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਿਨ ਪ਼੍ੁਹੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਸੋਨੀ 
ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨੈੱਜੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿੀ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ 
ਅੰਵਿ੍ਰਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਰਾਿਨ ਦੇ ਵਤੰਨ ਟਰੱਕ ਕੀਤੇ ਰਿਾਨਾ 

4 ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੋਠੋਂ  ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ 
ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਉਤਿਾਵਹਤ-ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਵਿਕਾਰੀ 

5 ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆ ਂਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ 

ਸਤਾ 'ਤੇ ਰਵਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। (Photo) 

6 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਿੀਂ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤ ੇਿੋਰ ਕੀੜ੍ੇ-ਮਕੌਵੜ੍ਆਂ ਰਾਿੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(Photo) 

7 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵਵਰਾਵਮਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਇਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਿਤੀਰੋਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਵਵਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। (Photo) 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੈਵਮਸਟ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455516861906008/ 
 

2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਿਾਰਡ ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455516391906055/ 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਵ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਿਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ਸ ਸੈਂਟਰ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455497588574602/ 
 

4 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455475431910151/ 
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455516861906008/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455516391906055/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455497588574602/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455475431910151/


5 ਕੈਵਮਸਟ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਾਂ ਸਮਾਂ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455181971939497/ 
 

6 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਿੀ ਕ਼ੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455177398606621/ 
 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਵਹਮ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455175321940162/ 
 
 
 

8 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ੍ ਗਰ਼ੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ  ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਿੀਡੀਓ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455163735274654/ 
 

9 || 22 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/277496436615412/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252974102098309122?s=08 
 

2 ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਵਮਸਟ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਨਿਾਂ 
ਸਮਾਂhttps://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253211154123575296?s=08 

 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੈਵਮਸਟ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ  

2 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਿਾਰਡ ਕੰਟਨੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ  
 

3 ਕਰੋਨਾ ਵ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਿਰਦਾਨ ਸਾਵਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੈਲਥ ਿੈਲਨ ਸ ਸੈਂਟਰ  
 

4 ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  
 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455181971939497/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455177398606621/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455175321940162/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455163735274654/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/277496436615412/
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1252974102098309122?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253211154123575296?s=08


5 ਕੈਵਮਸਟ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਾਂ ਸਮਾਂ  

6 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸਬੰਿੀ ਕ਼ੁਝ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ  
 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਵਹਮ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ  
 

8 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ੍ ਗਰ਼ੁੱ ਪ੍ਾਂ ਦੇ  ਉਪ੍ਰਾਵਲਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਿੀਡੀਓ 

 

9 || 22 ਅਪਿੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਵਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹੈ ਵਿਿੇਿ ਵਿਆਨ : ਐੈੱਸ.ਐੈੱਮ.ਓ. ਡਾ. 
ਭੱਲਾ 
ਬਰਾਲਾ, 22 ਅਪਿੈਲ ( ) - ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਤਨਦੇਿੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਕਦਮ ਚੁੱਵਕਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਾਲਾ ਵਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ 

ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ।. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668769436999467/?app=fbl 

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ਼੍ੁ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ - 
ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤ ੇਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਐਟਂਰੀ ਗਟੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668769850332759/?app=fbl 

3 ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਪ਼੍ੁਲਸ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668783886998022/?app=fbl 
 
 

4 ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ 
ਜਾਰੀ 
ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ਼੍ੁਰ ਦੇ 4767 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਈਆਂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 
ਰਾਿਨ ਦੀਆਂ ਵਕੱਟਾਂ. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668792433663834/?app=fbl 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪ੍ਰ ਫਵਤਹ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 



ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਕ਼ੁਝ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਿਾਈ - ਚੇਅਰਮੈਨ 
ਅਮਰਦੀਪ੍ ਚੀਮਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668806570329087/?app=fbl 

6 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending on 
the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668807866995624/?app=fbl 

7 ਕੀਤ਼ੁਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋ? 

ਕੀ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

#ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਵੱਚੋਂ ਇਲਾਜ 

ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

(ਐਨਸੀਆਰ ਰੇਰ) ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਰਚ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 
… 
 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668808460328898/?app=fbl 

8 #DoYouKnow? 
Can high levels of #VitaminC help to cure #CoronaVirus? 
Vitamin C does not cure #CoronaVirus. It can help to increase the body'simmune system 
but its excessive intake is not recommended. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668809116995499/?app=fbl 
 

9 ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ  ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ 
ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪ੍ਣ ੇਸਟਾਫ਼ ਸਮਤੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ  ਕੀਤਾ 
ਟਰੇਂਡ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ. 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/668824810327263/?app=fbl 

 
 
 
 
 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ਼੍ੁ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ  

 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨੇੈਟਾਈਜ਼ 

 

ਵਕਸਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ 

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/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?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/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B9%E0%A9%8B?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vitaminc?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vitaminc?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/beinformedbesafe?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/beinformedbesafe?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/668809116995499/?app=fbl


2 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਤਨਦੇਿੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਵਕਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਾਲਾ ਵਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਿਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਿੀ 

ਰਵਿਣ ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਵਜਿੇ ਿਾ-ਂਿਾ ਂਨਾਕਾਬੂੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਰਾਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ 

4 ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ 

ਜਾਰੀ 
 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ਼੍ੁਰ ਦੇ 4767 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਈਆਂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 

ਰਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਕੱਟਾਂ 
 

 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ਼ੁੱ ਿ-ਸ਼ੁੱ ਿ ਮੇਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਦ਼ੁੱ ਿ-ਸ਼ੁੱ ਿ - ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪ੍ਰ ਫਵਤਹ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕ਼ੁਝ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਿਾਈ - ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਅਮਰਦੀਪ੍ ਚੀਮਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 52 ਮਰੀਜ਼ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ - ਚੀਮਾ 

6 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, 
depending on the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 

7 #ਕੀਤ਼ੁਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋ? 

ਕੀ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

#ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਵੱਚੋਂ ਇਲਾਜ 

ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਰਚ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

8 #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 

9 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਪੂੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਤਆਰ ਿੈ। ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਰਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਲੀਰੇਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਵਵਭਾਗ, ਜੇਲ ਵਵਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ 

ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸੱਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
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S.N. TEXT 

1 #DoYouKnow? 
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The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, 
depending on the various environmental factors and conditions. 
#BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 

2 #ਕੀਤ਼ੁਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋ? 

ਕੀ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

#ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਵੱਚੋਂ ਇਲਾਜ 

ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਰਚ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

3 #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 

4 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਪੂੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਤਆਰ ਿੈ। ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਨੇ ਡਾਕਰਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਾਫ, ਨਰਸਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਲੀਰੇਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਵਲਸ ਵਵਭਾਗ, ਜੇਲ ਵਵਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ 

ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਸੱਵਖਅਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

5 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ਼੍ੁ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ  

 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ੀਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਸਾਨਾਂ 
ਦੇਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ  ਐਟਂਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

 

ਵਕਸਾਨ ਆਪ੍ਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਣ 

6 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ  ਤਨਦੇਿੀ ਤੇ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਵਕਆ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਾਲਾ ਵਵਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਵਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਨ ਵਦੱਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। 

7 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਿਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਚ ਿੀ 

ਰਵਿਣ ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਵਜਿੇ ਿਾ-ਂਿਾ ਂਨਾਕਾਬੂੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਰਾਿਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ 

8 ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ ਿਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ 

ਜਾਰੀ 
 

ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸਰੀ ਹਰਗੋਵਬੰਦਪ਼੍ੁਰ ਦੇ 4767 ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਈਆਂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ 

ਰਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਕੱਟਾਂ 
 

 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦ਼ੁੱ ਿ-ਸ਼ੁੱ ਿ ਮੇਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਦ਼ੁੱ ਿ-ਸ਼ੁੱ ਿ - ਵਿਿਾਇਕ ਲਾਡੀ 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਉੱਪ੍ਰ ਫਵਤਹ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕ਼ੁਝ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਿਿਾਈ - ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਅਮਰਦੀਪ੍ ਚੀਮਾ 
 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 52 ਮਰੀਜ਼ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਤੇ - ਚੀਮਾ 

 
Bathinda 

https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeInformedBeSafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B8%E0%A9%80%E0%A8%82%E0%A8%9C%E0%A8%BE%E0%A8%A3%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B9%E0%A9%8B?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/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/hashtag/DoYouKnow?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VitaminC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VitaminC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/CoronaVirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeInformedBeSafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/BeInformedBeSafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/StayHomeStaySafe?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click


FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਇਰਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਿੁਣ ਬਾਿਰੀ ਵਵਅਕਤੀ ਈ ਪਾਸ ਨਾਲ ਿੀ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ 15 ਵਦਨ ਲਈ ਰਵਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਚ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268648396762565/ 

2 ਕਰੇਇਰਵ : ਬੁੱਿਵਾਰ ਨੂੂੰ ਲਏ ਗਏ 29 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ, ਕੱਲਹ  ਦੇ 9 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਰ ਬਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ 152 

ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਰ ਨੈਗੇਵਰਵ ਪਿਾਪਤ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268760263418045/ 

3 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/277496449948744/ 

4 ਕਰੇਇਰਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੂੰਤਰ ਵਜਲਹ ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵਜਲਹੇ  

ਚ ਿੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268809160079822/ 

5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਦੇਿੋ ਿੇਡੀਓ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268886543405417/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੇਇਰਵ : ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੂੰ ਪਤਾ ਿੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆ ਂਲਈ ਿੀ ਵਜੂੰਦਾ ਰਵਿ ਸਕਦਾ ਿੈ? ਕੋਰੋਨਾ 

ਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ ਸਤਹਾ 

'ਤੇ ਰਵਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252878658097696769?s=20  

2  ਕਰੇਇਟਿ : ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 ਵਵਰਾਵਮਨ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਇਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਪਿਤੀਰੋਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੂੰ ਵਿਾਉਣ ਵਵੱਚ ਸਿਾਇਤਾ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਜਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252916769297256448?s=20  

3 ਕਰੇਇਰਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਿੁਣ ਬਾਿਰੀ ਵਵਅਕਤੀ ਈ ਪਾਸ ਨਾਲ ਿੀ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ 

ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ 15 ਵਦਨ ਲਈ ਰਵਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਚ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252939927555379200?s=20  

4 ਕਰੇਇਰਵ : ਰਾਿਤ-ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਵਠੂੰਡਾ ਅਤ ੇਮਾਨਸਾ ਵਜਵਲਹ ਆਂ ਵਵੱਚ ਉਸਾਰੀ 

ਵਕਰਤੀਆਂ ਨੂੂੰ 10.28 ਕਰੋੜ੍ ਦੀ ਵਵੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252950627057045506?s=20  

5 ਵਡਪਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸਿੀ ਬੀ ਸਿੀ ਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਿੈ। ਮੂੰਗਲਵਾਰ 

ਤੱਕ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਵਚ 1,57,398 ਮੀਵਰਿਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252953098676506624?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268648396762565/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268760263418045/
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/277496449948744/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268809160079822/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2268886543405417/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252878658097696769?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252916769297256448?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252939927555379200?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252950627057045506?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252953098676506624?s=20


6 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252978193331617793?s=20  

7 ਕਰੇਇਰਵ : ਬਵਠੂੰਡਾ ਵਜਲਹੇ  ਤੋਂ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੂੰਤਰ ਵਜਲਹ ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਵਜਲਹੇ  

ਚ ਿੀ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252997164067938307?s=20  

8 ਕਰੇਇਰਵ : ਬੁੱਿਵਾਰ ਨੂੂੰ ਲਏ ਗਏ 29 ਨਵੇਂ ਸੈਂਪਲ, ਕੱਲਹ  ਦੇ 9 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਰ ਬਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ 152 

ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਰ ਨੈਗੇਵਰਵ ਪਿਾਪਤ ਿੋ ਚੁੱਕੀ ਿੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253122785213284354?s=20  

9 ਬਵਠੰਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਪ੍ਸ ੂ ਪ੍ਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੀ 
ਿ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਿ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253128082468360194?s=20  

10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਘਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਦੇਿੋ ਿੇਡੀਓ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253150313890164736?s=20  

11 ਬਵਠੂੰਡਾ ਵ ਜਲਹੇ  ਵਵਚ 2 ਲੱਖ ਿੈਕਰੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਵਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਦਾ ਰੀਚਾ ਵਮੱਵਿਆ ਿੈ ਜਦ ਵਕ ਵਪੱਛਲੇ ਸਾਲ ਇਿ 

1.4 ਲੱਖ ਿੈਕਰੇਅਰ ਸੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253153548948430848?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ -ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵ ਜਲਹਾ ਆਿਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ: ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇੇ੍ਰਟ 

2 ਵ ਜਲਹੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ  15 ਵਦਨ ਲਈ ਰਵਹਣਾ ਪ੍ਿੇਗਾ ਇਕਾਂਤਿਾਸ : ਵਜਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟੇੇ੍ਰਟ 

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N.  
Post with link 

1 ਵਜਲਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਅਣਿੱਕ ਵਮਿਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿੀਦ ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਨਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿੋਣ ਵਾਲਾ 

ਪੂੰਜਾਬ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਵਜ਼ਲਾ ਬਣ ਵਗਆ ਿੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿਭਾਵਵਤ ਇਸ ਵਜ਼ਲੇ ਦਾ ਅਠਾਰਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਸਕਰਨ ਵਸੂੰਘ ਵੀ ਅੱਜ 

ਠੀਕ ਿੋਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਵਾਨਾ ਿੋ ਵਗਆ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571526637401/  

2 "ਮੈਨੂੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਿੈ ਵਕ ਅੱਜ ਆਵਖਰਕਾਰ ਕੇੰਦਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਿੀ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਵਿਬ ਨਾਂਦੇੜ੍ ਵਵਖੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਪੂੰਜਾਬ 

ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਬੂੰਵਿਤ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਬੂੰਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਦੱਤੀਆਂ 

ਿਨ ਤੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਵਪਸ ਵਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਿਨ", ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571436637410/  

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/1252978193331617793?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1252997164067938307?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253122785213284354?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253128082468360194?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253150313890164736?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253153548948430848?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571526637401/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571436637410/


3 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਬੂੰਿੀ ਚੁੱਕੇ 

ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਦਆਂ ਇੂੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ 

ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਰੋਕਿਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਾਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਠੱਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਿਤ ਵਵਭਾਗ 

ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਵਵਡਆਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਜਲੂੰਿਰ ਕੋਵਵਡ ਿਸਪਤਾਲ ਕੋਲ 10 ਵੈਂਰੀਲੇਰਰਾਂ ਅਤ ੇ25 

ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਿਸਪਤਾਲ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਵਜਸ ਨੂੂੰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਵੱਲੋਂ  ਕਈ ਵਜ਼ਵਲ•ਆਂ ਵਵੱਚ ਪੀਪੀਈ ਵਕੱਰਾਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਕੋਵਵਡ -

19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਿਬੂੰਿਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਵਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ 

ਵੀ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿੀ 

ਿੈ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571369970750/  

4 MY FM ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਦੋ ਵਦਨ ਪਵਿਲਾਂ ਿੋਈ ਇੂੰਰਰਵਵਊ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571216637432/  

5 ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪਿਬੂੰਿਾਂ ਸਦਕਾ ਮੂੰਡੀਆਂ 

ਵਵੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਵੱਚ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਿਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 22 ਅਪਿੈਲ ਤੱਕ 

ਮੂੰਡੀਆਂ ਵਵੱਚ 22.9 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ ਰਨ ਕਣਕ ਆਈ ਿੈ ਜਦਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9.36 ਲੱਖ ਮੀਰਰਕ 

ਰਨ ਫਸਲ ਪਿੁੂੰਚੀ 

ਸੀ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571119970775/  

6 ਕੋਵਵਡ-19 ਸੂੰਕਰ ਅਤ ੇਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਸੂਵਬਆਂ ਦੀਆਂ ਵਬਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਵੱਤ ਉਤੇ ਮਾੜ੍ੇ ਪਏ ਪਿਭਾਵਾਂ 

ਅਤ ੇਭਾਰੀ ਨਗਦੀ ਘਾਰੇ ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਵਦੂੰਵਦਆਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪਿਿਾਨ ਮੂੰਤਰੀ 

ਨਵਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਵਲਖ ਕੇ ਵਬਜਲੀ ਸੈਕਰਰ ਨੂੂੰ ਵਵੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਇਸ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਵਨਰਵਵਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤ ੇਿੋਰਾਂ ਨੂੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੂੰਕਰ ਵਵੱਚੋਂ 

ਕੱ ਣਾ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿੈ। ....... 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571039970783/  

7 ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਵਖਆ ਅਤ ੇਖੋਜ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੂੰਸ। ਵੈਂਰੀਲੇਰਰਾਂ 

ਅਤ ੇਰੈਸਵਰੂੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਵਿਾਉਣ 'ਤੇ ਵਦੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤ ੇਅੂੰਡਰਗਿੈਜੂਏਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਰਲ ਵਵਵਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ 

ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਡੇ  ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607570966637457/  

8 #DoYouKnow? Can #CoronaVirus survive for only a few hours? The #CoronaVirus can stay 
on the surface for a few hours to several days, depending on the various environmental 
factors and conditions. #BeInformedBeSafe #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607570356637518/  

9 #ਕੀਤੁਸੀਂਜਾਣਦੇਿੋ? ਕੀ #ਕੋਵਵਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ? #ਕੋਵਵਡ_19 ਦੇ 

ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਵੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 

ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਿਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

(ਐਨਸੀਆਰ ਰੇਰ) ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਰਚ ਨਿੀਂ ਲੈ 

ਸਕਦਾ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607569973304223/  

10 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ: ਕਾਹਨ ਵਸੰਘ ਪੰ੍ਨੂੰ  ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਹ਼ੁਣ 
ਤੱਕ ਹੋਈ 03.02 ਲੱਿ ਟਨ ਼ਿਰੀਦ ਦ ੇਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਿਾਰ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 15.38 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਼ਿਰੀਦੀ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 130 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਮਦ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣ ੇਦਾਣ ੇਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
਼ਿਰੀਦ ਼ਿਰੀਦ ਜ਼ਰੀਏ ਵਕਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ੇਹਨ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰ਼ੁਪ੍ਏ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਸਬੰਿੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ਼੍ੁ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਕੋਈ ਿੀ 
ਵਦੱਕਤhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527833308437/  

11 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਛ਼ੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਿੀ ਿ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਿ ਿੱਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਾਰੀ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571369970750/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571216637432/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571119970775/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571039970783/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607570966637457/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607570356637518/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607569973304223/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527833308437/


 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527779975109/  

12 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਐਸ.ਪ੍ੀ.(ਡੀ) ਹਰਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ੀਤੀ 
ਚਾਹhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527733308447/  

13 COVID-19 BULLETIN  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=277496453282077&ref=watch_permalink  

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The Government agencies and private Traders have procured 5,84,541 metric tonnes of 
wheat in Punjab on eighth day of procurement. The Government agencies procured  
5,84,043 MT of wheat 498 MT has been procured by the private traders (arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252999723407020033  

2 ##DoYouKnow? Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? No. There is no 
evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes or other insects. 
#BeInformedBeSafe #StayHome 
#PunjabFightsCoronahttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/125320805777907302
5  

3 Nawanshahr is Punjab's turnaround story. From being the initial epicentre, now it has 0 
cases, thanks to the hard work of District Officers, Healthcare team & other 
#CoronaWarriors. Sharing a video of Jaskaran who has recovered & wants to share his 
message. #IndiaFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253223999129051138  

4 Elaborate arrangements of wheat procurement by Punjab Mandi Board especially amid 
lockdown due to #COVID19 resulted in 22.9 LMT arrival till Apr-22 as compared to 9.36 
LMT for corresponding period during last year thereby registering over two fold increase 
in wheat arriva https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252998735350685700  

5 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ: ਕਾਹਨ ਵਸੰਘ ਪੰ੍ਨੂੰ  ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਹ਼ੁਣ 
ਤੱਕ ਹੋਈ 03.02 ਲੱਿ ਟਨ ਼ਿਰੀਦ ਦ ੇਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਿਾਰ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 15.38 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਼ਿਰੀਦੀ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 130 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਮਦ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣ ੇਦਾਣ ੇਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
਼ਿਰੀਦ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253237004289994755  

6 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਐਸ.ਪ੍ੀ.(ਡੀ) ਹਰਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ੀਤੀ ਚਾਹ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253235730874171392  

7 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਛ਼ੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਿੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਿ ਿੱਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253190774105059333  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527779975109/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607527733308447/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=277496453282077&ref=watch_permalink
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252999723407020033
https://twitter.com/hashtag/DoYouKnow?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253208057779073025
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253208057779073025
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253223999129051138
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252998735350685700
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253237004289994755
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253235730874171392
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253190774105059333


  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਛ਼ੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਿੀ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਿੱਿ ਿੱਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਜਾਰੀ  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਵਡਊਟੀ ਵਨਭਾ ਰਹੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਐਸ.ਪ੍ੀ.(ਡੀ) ਹਰਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 
ਨਾਲ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ੀਤੀ ਚਾਹ   

3 ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ: ਕਾਹਨ ਵਸੰਘ ਪੰ੍ਨੂੰ  ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਹ਼ੁਣ 
ਤੱਕ ਹੋਈ 03.02 ਲੱਿ ਟਨ ਼ਿਰੀਦ ਦ ੇਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਿਾਰ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 15.38 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਼ਿਰੀਦੀ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 130 ਲੱਿ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਮਦ ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣ ੇਦਾਣ ੇਦੀ ਹੋਿੇਗੀ 
਼ਿਰੀਦ 

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ                                   
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840422845596/?d=n&subs
tory_index=0 

2 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾਂ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ    
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540841102845528/?d=n&subs
tory_index=0                                                                                                 
 

3  ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840739512231/?d=n&subs
tory_index=0 
 

4 ਨਿੀਆਂ ਵਰਆਇਤਾਂ ਅਿੀਨ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540953956167576/?d=n 
 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ 

ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540885166174455/?d=n 
 

6 •ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਰਿਾਲੂਆਂ  ਨੂੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਮੰਨੀ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840422845596/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840422845596/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540841102845528/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540841102845528/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840739512231/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540840739512231/?d=n&substory_index=0
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540953956167576/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540885166174455/?d=n


•ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਼ਿਰਚੇ ਤੇ ਸਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੰ  ਿਾਪ੍ਸ ਵਲਆਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540944642835174/?d=n 
 

7  

ਮੈਡਮ ਜਯੋਤੀ ਵਸੰਘ ਅਤ ੇਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਿੇਿ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540952999501005/?d=n 
 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ ਿੱਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਿੱਿ ਤੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ ਹੋਿੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤ਼ੁਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 148108ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540959886166983/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ 

ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252892557354381317?s=19 
 

2 ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894054133702656?s=19 
 

3 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾਂ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894566145044482?s=19 
 

4 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894988419182592?s=19 

5 ਨਿੀਆਂ ਵਰਆਇਤਾਂ ਅਿੀਨ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252907801292218369?s=19 

6 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਰਿਾਲੂਆਂ  ਨੂੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਮੰਨੀ 
•ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਵਲਆਵੇਗੀ। 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252913965451141120?s=19 

7  ਮੈਡਮ ਜਯੋਤੀ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਿੇਿ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252915451933450241?s=19 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540944642835174/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540952999501005/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2540959886166983/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252892557354381317?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894054133702656?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894566145044482?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252894988419182592?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252907801292218369?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252913965451141120?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252915451933450241?s=19


8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ ਿੱਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਿੱਿ ਤੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ ਹੋਿੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤ਼ੁਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 148108ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252921258343378944?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ 

ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਵਬਆਂ ਤੋਂ ਆਏੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ 

 

2 ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਮਲ ਸਕਦੀ  
 

3 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਸਰਫ ਕ਼ੁਝ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਜੰਦਾਂ ਰਵਹ ਸਕਦਾ ਹੈ  
 

4 ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ  

5 ਨਿੀਆਂ ਵਰਆਇਤਾਂ ਅਿੀਨ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ : ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ 

6 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਰਿਾਲੂਆਂ  ਨੂੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਿਾਪ੍ਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਮੰਨੀ 
•ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਵਲਆਵੇਗੀ। 
 

7  ਮੈਡਮ ਜਯੋਤੀ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈ੍ਡਜ਼ 

-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਵਿਿੇਿ ਉਪ੍ਰਾਲਾ ਜੈਤੋਂ 
 

8 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ ਿੱਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
ਿੱਿ ਤੋਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ ਹੋਿੇਗੀ ਸਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤ਼ੁਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ 

ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਲ ਤੱਕ 148108ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਵਵਜੇ ਬਵਿਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਡੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਵਵਖੇ 

ਕੂੰਡੇ ਦਾ ਤੋਲ ਚੈਕ ਕਰਵਦਆਂ ਅਤ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੂੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593300457664526/  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1252921258343378944?s=19
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593300457664526/


2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨ ਸਰਿਨ ਕ਼ੁਮਾਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593301187664453/  

3 ਸ਼ੁਿਦ ਿਬਰ: ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋ੍ਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ, ਪ੍ਰ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593302134331025/  
 

4 ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲੇ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕੀਵੜਆਂ ਿਾਲੀ ਦ ੇਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ੁਿੀ ਜਾਵਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593343737660198/  

5 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਿੂ 

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ 
82984 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 84536 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593380464323192/  
 

6 ਆੜਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਤੀ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ  
 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7134 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593416957652876/  

7 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 191 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ’ਚੋਂ 177 ਨ ਗੇਵਟਿ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

14 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593434597651112/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਵਵਜੇ ਬਵਿਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਡੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਵਵਖੇ 

ਕੂੰਡੇ ਦਾ ਤੋਲ ਚੈਕ ਕਰਵਦਆਂ ਅਤ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੂੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252895454817378304?s=19  

2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨ ਸਰਿਨ ਕ਼ੁਮਾਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252895454838259713?s=19  

3 ਸ਼ੁਿਦ ਿਬਰ: ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋ੍ਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ, ਪ੍ਰ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252899305326690306?s=19  

4 ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲੇ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕੀਵੜਆਂ ਿਾਲੀ ਦ ੇਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ੁਿੀ ਜਾਵਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252912382176681990?s=19  

5 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਿੂ 

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ 
82984 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 84536 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593301187664453/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593302134331025/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593343737660198/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593380464323192/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593416957652876/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2593434597651112/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252895454817378304?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252895454838259713?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252899305326690306?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252912382176681990?s=19


https://twitter.com/DproFazilka/status/1252931523776516096?s=19  
 

6 ਆੜਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਤੀ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ  
 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7134 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252939627616522242?s=19  

7 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 191 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ’ਚੋਂ 177 ਨ ਗੇਵਟਿ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

14 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253226202434646016?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਵਿਸੀਲਦਾਰ ਵਵਜੇ ਬਵਿਲ ਫਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਪੈਂਦੀ ਮੂੰਡੀ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਵਵਖੇ 

ਕੂੰਡੇ ਦਾ ਤੋਲ ਚੈਕ ਕਰਵਦਆਂ ਅਤ ੇਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਿੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੂੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

2 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨ ਸਰਿਨ ਕ਼ੁਮਾਰ 

3 ਸ਼ੁਿਦ ਿਬਰ: ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋ੍ਜ਼ੀਵਟਿ ਕੇਸ- ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ, ਪ੍ਰ ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
 

4 ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲੇ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕੀਵੜਆਂ ਿਾਲੀ ਦ ੇਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ੁਿੀ ਜਾਵਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

5 ਵਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਿਚਨਬੱਿ-ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਿੂ 

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਵਨਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ 
82984 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਿਰੀਦ 

ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 84536 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ 

6 ਆੜਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਮਤੀ ਿਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਾਸ ਜਾਰੀ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ  
 23 ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7134 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ 

 

7 ਫ਼ਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ 191 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ’ਚੋਂ 177 ਨ ਗੇਵਟਿ: ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

14 ਸੈਂਪ੍ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕਸਾਨ ਸਰਿਨ ਕ਼ੁਮਾਰ 

https://youtu.be/k9YP29dlsaw  

2 ਫ਼ਾਵਜਲਕਾ ਵਜਲੇ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕੀਵੜਆਂ ਿਾਲੀ ਦੇ ਵਕਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾਂ ਤੋਂ ਿ਼ੁਸੀ ਜਾਵਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

https://youtu.be/ieE2FW8dFno  

https://twitter.com/DproFazilka/status/1252931523776516096?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1252939627616522242?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253226202434646016?s=19
https://youtu.be/k9YP29dlsaw
https://youtu.be/ieE2FW8dFno


 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਦ ੇਹੈਂਡੀਕੈਪ੍ਡ ਨੌਜਿਾਨ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਵਚਆ 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਨੌਜਿਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਼ੂਿਨਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ 

਼ੂਿਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪ਼੍ੁਰ ਵਿਚ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ  (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128750145436975&id=100049059699993 
  

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਿੰੂਆਂ ਰਵਹਤ ਤੰਬਾਕੂ, ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ, 
ਵਨਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ -ਵਨਰਯਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀ 
ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਥ਼ੁੱ ਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128751242103532&id=100049059699993 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਵਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128752192103437&id=100049059699993 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਜੋਂ ਿੇਅ ਅਹੈੈੱਡ ਿੈੈੱਲਫੇਅਰ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਨੂੰ  800 
ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ(ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128756925436297&id=100049059699993 

5 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129032628742060&id=100049059699993 
  

6 DC Ferozepur Mr. Kulwant Singh prohibits the production, manufacturing, import, export, 
transport, sale, distribution, storage, advertisement and use of smokeless tobacco, pan 
masala or like products which induce spitting. The order has been issue in the larger 
public interest to prevent the further spread of Corona Virus in the district (photo) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128627052115951&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਦ ੇਹੈਂਡੀਕੈਪ੍ਡ ਨੌਜਿਾਨ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਵਚਆ 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਨੌਜਿਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਼ੂਿਨਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ 

਼ੂਿਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪ਼੍ੁਰ ਵਿਚ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ  (ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252987417931288576?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128750145436975&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128751242103532&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128752192103437&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128756925436297&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129032628742060&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=128627052115951&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252987417931288576?s=19


2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਿੰੂਆਂ ਰਵਹਤ ਤੰਬਾਕੂ, ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ, 
ਵਨਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ -ਵਨਰਯਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀ 
ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਥ਼ੁੱ ਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252988225401962497?s=19 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਵਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ (ਫੋਟ ੋਸਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252988912001142784?s=19 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਜੋਂ ਿੇਅ ਅਹੈੈੱਡ ਿੈੈੱਲਫੇਅਰ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਨੂੰ  800 
ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ(ਫੋਟੋ ਸਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252990926512730112?s=19 

5 DC Ferozepur Mr. Kulwant Singh prohibits the production, manufacturing, import, export, 
transport, sale, distribution, storage, advertisement and use of smokeless tobacco, pan 
masala or like products which induce spitting. The order has been issue in the larger 
public interest to prevent the further spread of Corona Virus in the district (photo) 
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252900301285163009?s=19 

6 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253206285337542656?s=19 
  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪ੍ਰਕ ਅਫਸਰ ਿੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਿਟਸਐੈੱਪ੍ ਗਰ਼ੁੱ ਪ੍ਾਂ ਤੇ ਿੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ਼ੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪ੍ੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਿੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਿੱਲੋਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਸਮਾਜ ਸੇਿੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਿਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 23  ਅਪ੍ਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲਸਟ। 

5 ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਦ ੇਹੈਂਡੀਕੈਪ੍ਡ ਨੌਜਿਾਨ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਵਚਆ 

ਸਹਾਇਕ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਨੌਜਿਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਼ੂਿਨਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿੰਨਿਾਦ 

਼ੂਿਨਦਾਨੀ ਆਪ੍ਣੀ ਸਿ-ੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਸਿਲ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਫ਼ਰੋਜ਼ਪ਼੍ੁਰ ਵਿਚ ਼ੂਿਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ  

6 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਵਜਸਟਰੇਟ ਿੱਲੋਂ ਿੰੂਆਂ ਰਵਹਤ ਤੰਬਾਕੂ, ਪ੍ਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ, 
ਵਨਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ -ਵਨਰਯਾਤ, ਟਰਾਂਸਪੋ੍ਰਟ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤ ੇਪ੍ਾਬੰਦੀ 
ਅਵਜਹੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਥ਼ੁੱ ਕਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252988225401962497?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252988912001142784?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1252990926512730112?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253206285337542656?s=19


7 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 132459 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 111816 ਮੀਵਟੰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ  

8 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਿਜੋਂ ਿੇਅ ਅਹੈੈੱਡ ਿੈੈੱਲਫੇਅਰ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਨੂੰ  800 
ਮਾਸਕ ਵਦੱਤ ੇ

  

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਿਲੋਂ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਬਹਤਰ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041025288263&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਪ੍ਟਾਵਕਆਂ/ਆਵਤਿਬਾਜ਼ੀ ਆਵਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮ਼ੁਤਾਵਬਕ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041621954870&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ ਤ ੇਸ਼ਿਤ ਕਾਰਿਾਈ 

ਹੋਿੇਗੀ-ਡਾ. ਵਕਿਨ ਚੰਦ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042838621415&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 6582 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042028621496&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (Establishments) 

ਨੂੰ  ਰਾਹਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416142278611471&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਤ਼ਿਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਗਈ 

ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜਾ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416141581944874&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 219 ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 148 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨ ਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416144275277938&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

 
TWITTER 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041025288263&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041025288263&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041621954870&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416041621954870&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042838621415&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042838621415&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042028621496&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416042028621496&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416142278611471&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416142278611471&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416141581944874&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416141581944874&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416144275277938&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3416144275277938&set=a.3298642393694794&type=3&theater


 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਿਲੋਂ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਬਹਤਰ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
  
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252908224140869632?s=20 

 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਪ੍ਟਾਵਕਆਂ/ਆਵਤਿਬਾਜ਼ੀ ਆਵਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮ਼ੁਤਾਵਬਕ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252908337928142848?s=20 
 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ ਤ ੇਮਾਸਕ ਨਾ ਪ੍ਵਹਨਣ ਤ ੇਸ਼ਿਤ ਕਾਰਿਾਈ 

ਹੋਿੇਗੀ-ਡਾ. ਵਕਿਨ ਚੰਦ ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252908502596517888?s=20 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 6582 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252908419138256900?s=20 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (Establishments) 

ਨੂੰ  ਰਾਹਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252935779090743298?s=20 
 

6 ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਤ਼ਿਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਗਈ 

ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜਾ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252934626059808773?s=20 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 219 ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 148 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨ ਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252937324075208705?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਿਲੋਂ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਬਹਤਰ 

ਸੇਿਾਿਾਂ 
 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਪ੍ਟਾਵਕਆਂ/ਆਵਤਿਬਾਜ਼ੀ ਆਵਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮ਼ੁਤਾਵਬਕ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1252934626059808773?s=20


3 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਪ੍ਟਾਵਕਆਂ/ਆਵਤਿਬਾਜ਼ੀ ਆਵਦ ਸਬੰਿੀ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮ਼ੁਤਾਵਬਕ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 
 

4 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 6582 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

 

5 ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਵਹਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ (Establishments) 

ਨੂੰ  ਰਾਹਤ 

 

6 ਕੈਪ੍ਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਮ਼ੁੱ ਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰ੍ਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਤ਼ਿਤ ਸਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਵਹਬ ਗਈ 

ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਘਰ ਿਾਪ੍ਸੀ-ਵਿਿਾਇਕ ਪ੍ਾਹੜਾ 
 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ 219 ਿੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 148 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਨ ਗਵਟਿ 

 

8 Rate list of vegetables and fruits. 
 

9 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 22 April Rate List(With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690601248409702/ 

2  ਸੂਬੇ ਵਵੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਅਤ ੇਪੱਕੇ ਖਰਵਚਆਂ ਵਵਚਾਲੇ ਵਚੂੰਤਾਜਨਕ ਵਿਦੇ ਪਾੜ੍ੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ 

ਕਰਵਦਆਂ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ #ਕੋਵਵਡ19 ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 

ਅਪਰੈਲ ਮਿੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੂੰਤਵਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 4400 ਕਰੋੜ੍ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀ.ਐਸ.ਰੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੂੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਿਵਿ ਮੂੰਤਰੀ ਅਵਮਤ 

ਸ਼ਾਿ ਨੂੂੰ ਵਲਖੇ ਪੱਤਰ ਵਵੱਚ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਛਲੇ ਚਾਰ ਮਿੀਵਨਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਰੀ. ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ੍ 

ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੂੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਵੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੱਦਦ ਵਮਲ 

ਸਕੇ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679071735253/ 

3 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਕਸੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਵਵੱਚ #ਕੋਵਵਡ19 ਵਵਰੁੱਿ ਲੜ੍ਾਈ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ 

ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰ ੇਸਰਕਾਰੀ ਵਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 

ਖਰਵਚਆਂ ਵਵੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰੌਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਰਚ ੇਘਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕੋਵਵਡ ਵਵਰੁੱਿ ਜੂੰਗ ਵਵੱਚ 

ਵਸੱਿੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਸਿਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੱਵਖਆ, ਪੁਵਲਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਵਵਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਵੱਚ ਨਿੀਂ 

ਆਉਣਗੇ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679148401912/ 

4  ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਮੰਡੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਹਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਲਾਸਵਟਕ ਸਰਜਰੀ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਪ੍ੀਜੀਆਈਐਮਆਰ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਮਡੈੀਕਲ ਅਵਿਕਾਰੀ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690601248409702/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679071735253/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679148401912/


ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 70 ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  'ਡੀ ਜੀ ਪ੍ੀ ਆਨਰ ਫਾਰ ਇਗਜੈਂਮਪ੍ਲਰੀ 
ਸੇਿਾ ਟੂ ਸ਼ੁਸਾਇਟੀ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚ਼ੁਵਣਆ ਵਗਆ ਹੈ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679255068568/ 

5 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਦੇ ਸੱਤਿੇਂ ਵਦਨ 4,36,406 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਵਜਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿੱਲੋਂ 4,34,609 ਮੀਵਟਰਕ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਿਲੋਂ 1,797 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679325068561/ 

6 ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਿਵਿ ਮੂੰਤਰੀ ਅਵਮਤ ਸ਼ਾਿ ਨੂੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵਕ ਉਿ ਿਜ਼ੂਰ ਸਾਵਿਬ 

(ਨਾਂਦੇੜ੍) ਫਸੇ ਪੂੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਕਉਂਵਕ ਮਿਾਂਰਾਸ਼ਰਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 

ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨੂੂੰ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਦੱਵਸਆ ਿੈ। ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਪਵਿਲਾ ਮਿਾਂਰਾਸ਼ਰਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ 

ਊਿਵ ਠਾਕਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਜਨਾਂ ਨੇ ਵਕਿਾ ਵਕ ਕੌਮੀ ਪੱਿਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਫਸੇ ਿੋਏ ਸ਼ਰਿਾਲੂਆਂ 

ਨੂੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਿੈ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679411735219/ 

7 #ਿਰਤੀਵਦਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੂੰ 

ਵਬਿਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਦੁਿਰਾਉਂਦੀ ਿੈ। #ਕੋਵਵਡ_19 ਸੂੰਕਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਿ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਿਨ। 

ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 73 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 

21000 ਵਣ ਵਮੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪੂੰਚਾਇਤ ਮੂੰਤਰੀ ਸਿ. ਵਤਿਪਤ ਰਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 

ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਵੱਚ 493, ਲੁਵਿਆਣਾ 508, ਜਲੂੰਿਰ 648, ਨਵਾਂ ਸ਼ਵਿਰ 527, ਪਵਰਆਲਾ 455, 

ਵਫਰੋਜ਼ਪੁਰ 576, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 394, ਫਵਤਿਗੜ੍ਹ ਸਾਵਿਬ 401, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ 356, ਕਪੂਰਿਲਾ 332, ਅੂੰਵਮਿਤਸਰ 

339, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 321, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਵਿਬ 495, ਫਰੀਦਕੋਰ 423 , ਿੁਵਸ਼ਆਰਪੁਰ 301, ਮਾਨਸਾ 244, ਮੋਗਾ 

274, ਪਠਾਨਕੋਰ 224, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 285, ਬਵਠੂੰਡਾ 376, ਬਰਨਾਲਾ 191 ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ 242 ਮਸਰਰ ਰੋਲ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਬੂਵਰਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690698601733300/ 

8  #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(Govt of Punjab Link) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690718911731269/ 

9  #ਕੀਤ਼ੁਸੀਂਜਾਣਦੇਹੋ? 

ਕੀ #ਕੋਵਿਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

#ਕੋਵਵਡ_19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਰ ਉਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਵੱਚੋਂ ਇਲਾਜ 

ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣਗੇ।  ਿਾਲਾਂਵਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਾਈਵੇਰ ਿਸਪਤਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਵਦੱਲੀ ਵਵੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀਜੀਐਚਐਸ 

(ਐਨਸੀਆਰ ਰੇਰ) ਤੋਂ ਵੱਿ ਖਰਚ ਨਿੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ(ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690741238395703/ 

10  ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਿ 'ਚ ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਕ਼ੁੱ ਲ 460 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 665 ਕੀਤੇ ਵਗਰਫਤਾਰ( ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690766121726548/ 

11 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਇਕ ਸਫਲ ਯੋਿਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਭਵਰਆ ਵਜ਼ਲਾ ਹ਼ੁਵਿਆਰ਼ੁਪ੍ਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690768938392933/ 

12  #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending on 
the various environmental factors and conditions(Govt of Punjab Link) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679255068568/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679325068561/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690679411735219/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690698601733300/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690718911731269/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690741238395703/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690766121726548/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690768938392933/


https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690786431724517/ 

13  ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690904958379331/ 

14 ਕੋਵਿਡ-19; ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 20413 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690906241712536/ 

15  || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਿੇ ਸਥਾਪ੍ਤ ਸਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਵਿਪ਼੍ੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੈੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ 
ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/277496479948741/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  22 April Rate List(With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252786705242959872?s=19 

2 #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(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252860372865871879?s=19 

3  #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(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252867839263825920?s=19 

4 कोरोना के खिलाफ जंग में एक सफल योद्धा के तौर पर उभरा जजला होजियारपुर 

- लॉकडाउन का एक माह: सुचारु ढंग से घरो ंतक मुहैया करवाई गई जरुरी वसु्तएं 

 - डोर टू डोर पेंिन की सुजवधा, जमू्म-कश्मीर से संबंजधत व गुज्जर भाईचारे के पररवार का थामा हाथ 

- जजले के 1403 गांवो ंने अपनाया स्व-एकांतवास(फ़ोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252897383303704576?s=19 

5  #करूू्फ् का उलं्लघन करने के आरोप में जजले में कुल 460 मामले दजू, 665 जकए जगरफ्तार 

- उलं्लघन करने वालो ंके खिलाफ सख्ती से जनपटा जाएगा: जजला मैजजस्ट्र ेट( फोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252899105178714113?s=19 

6 #DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus survive for only a few hours? 
The #CoronaVirus can stay on the surface for a few hours to several days, depending on 
the various environmental factors and conditions(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252900815057989634?s=19 

7 #कोजवड-19: अब तक जलए गए 332 सैंपलो ंमें से 304 नैगेजटव: जसजवल सजून 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958594489868288?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690786431724517/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690904958379331/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/690906241712536/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/277496479948741/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252786705242959872?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252860372865871879?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252867839263825920?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252897383303704576?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252899105178714113?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1252900815057989634?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958594489868288?s=19


8  #कररयाना, मैजडकल, मीट, की दुकानो ंको सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक िोलने की दी आज्ञा 

- ए.टी.एम, जकताबो ंकी दुकानो,ं पैटर ोल पंप, दूध जवके्रताओं, उद्योगो ंव अन्य कायों संबंधी भी दी गई 

छूट 

- जजला मैजजस्ट्र ेट ने छूट के दौरान लोगो ंको सामाजजक दूरी अपनाने व मास्क पहनने की दी 

जहदायत( फोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958754494132224?s=19 

9 #कोजवड-19: अब तक 20413 मीजटरक टन गेहं की हुई िरीद 

- सुचारु ढंग से की जा रही है गेहं की िरीद: जडप्टी कजमश्नर 

- जकसी भी जानकारी लेने के जलए जकसान कंटर ोल रुम के  नंबर 01882-22663 पर कर सकते हैं 

संपकू(फोटो सजहत) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958949189595137?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 22 April Rate List(With Pics) 

2 ਕਰਵਫ਼ਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਿ 'ਚ ਵਜ਼ਲੇ 'ਚ ਕ਼ੁੱ ਲ 460 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ, 665 ਕੀਤੇ ਵਗਰਫਤਾਰ( ਪ੍ਰੈਸ 
ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਇਕ ਸਫਲ ਯੋਿਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਭਵਰਆ ਵਜ਼ਲਾ ਹ਼ੁਵਿਆਰ਼ੁਪ੍ਰ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) 

4  ਵਜ਼ਲਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ) 

5 ਕੋਵਿਡ-19; ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 20413 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਿਰੀਦ(ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਫਟੋੋ ਸਮਤੇ) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK 
  

S.N. Post with link 

1 AGRICULTURE DEPARTMENT ENSURES SANITIZATION OF HARVESTING MACHINES AND 
SOCIAL DISTANCING DURING HARVESTING 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790311224827238&set=pcb.790311421493
885&type=3&theater 

2 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRs, THREE FOR NOT WEARING MASKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790309758160718&set=pcb.790310164827
344&type=3&theater 

3 CURFEW VIOLATORS MAY LOOSE THEIR PASSPORT AND DRIVING LICENCE IN POST 
LOCKDOWN/ CURFEW PERIOD 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790306574827703&set=pcb.790307454827
615&type=3&theater 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958754494132224?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1252958949189595137?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790311224827238&set=pcb.790311421493885&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790311224827238&set=pcb.790311421493885&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790309758160718&set=pcb.790310164827344&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790309758160718&set=pcb.790310164827344&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790306574827703&set=pcb.790307454827615&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790306574827703&set=pcb.790307454827615&type=3&theater


4 ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 9000 
KG SUGAR TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790296461495381&set=pcb.790298058161
888&type=3&theater 

5 In a unique gesture renowned confectionary company Parle Biscuits, Mumbai today 
handed over 50,000 packets of Parle –G Biscuits to Senior Superintendent of Police Mr. 
Navjot Singh Mahal for distributing them amongst the cops on curfew duty to keep a 
check on Covid 19. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790291664829194&set=pcb.790291948162
499&type=3&theater 

6 DC AND SSP REVIEW THE PROCUREMENT OPERATIONS IN KARTARPUR GRAIN 
MARKEThttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=790289394829421&set=pcb.79028
9731496054&type=3&theater 

7 SENIOR ADVISOR TO CM ASKS GOGs TO ENSURE MEDICAL PROTOCOLS FOLLOWED IN 
GRAIN MARKETS TO COMBAT CORONAVIRUS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790287118162982&set=pcb.790287464829
614&type=3&theater 

8 JALANDHAR ADMINISTRATION STARTS PROCESS OF DISTRIBUTING FREE WHEAT AND 
PULSES TO 2.41 LAKH SMART CARD HOLDER FAMILIES 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790231748168519&set=pcb.790232018168
492&type=3&theater 

9 ADMINISTRATION DELIVERS 102381 LITRES MILK, 948-KG CHEESE, 8947-KG CURD, 8304 
LITRES LASSI, 387-KG KHEER AND 9375 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790228064835554&set=pcb.790228574835
503&type=3&theater 

10 DC Mr Varinder Kumar Sharma and SSP Mr Navjot Singh Mahal visit Kartarpur grain 
market. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790106378181056/ 

11 Flag March In jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790098658181828/ 

12 SSP Mr Navjot Singh Mahal Speak after flag March  (Live Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790095121515515/ 

13 Deputy Commmissioner Jalandhar Shri Varinder Kumar Sharma Speak after flag March  
(Live Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790092614849099/ 

14 Commissioner Police Jalandhar Gurpreet Singh Bhullar Speak after flag March  (Live 
Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790090378182656/ 

15 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790087748182919/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790296461495381&set=pcb.790298058161888&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790296461495381&set=pcb.790298058161888&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790291664829194&set=pcb.790291948162499&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790291664829194&set=pcb.790291948162499&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790289394829421&set=pcb.790289731496054&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790289394829421&set=pcb.790289731496054&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790287118162982&set=pcb.790287464829614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790287118162982&set=pcb.790287464829614&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790231748168519&set=pcb.790232018168492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790231748168519&set=pcb.790232018168492&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790228064835554&set=pcb.790228574835503&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790228064835554&set=pcb.790228574835503&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790106378181056/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790098658181828/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790095121515515/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790092614849099/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790090378182656/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790087748182919/


16 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790084431516584/ 

17 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790082334850127/ 

18 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048621520165&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

19 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048421520185&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

20 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048011520226&set=a.11252619927241
4&type=3&theater 

21 Rate list of Vegetables and Fruits in Jalandhar 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789967298194964&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER  

S.N. Post with link 

1 SSP Mr Navjot Singh Mahal speaks after conducting flag march in the city. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252948379447046144 

2 DC Jalandhar Mr Varinder Kumar Sharam speaks after conducting flag march in the city. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252948006078480384 

3 Flag March in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252896094305959937 

4 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858511249162245 

5 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858234169221120 

6 Covid-19 Awareness Wallpaper 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858051977031687 

 
WhatsApp 
 
 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790084431516584/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790082334850127/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048621520165&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048621520165&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048421520185&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048421520185&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048011520226&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790048011520226&set=a.112526199272414&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789967298194964&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=789967298194964&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252948379447046144
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252948006078480384
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252896094305959937
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858511249162245
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858234169221120
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1252858051977031687


S.N. TEXT 

1 SENIOR ADVISOR TO CM ASKS GOGS TO ENSURE MEDICAL PROTOCOLS 

FOLLOWED IN GRAIN MARKETS TO COMBAT CORONAVIRUS 

2 DC AND SSP REVIEW THE PROCUREMENT OPERATIONS IN KARTARPUR 

GRAIN MARKET 

3 AGRICULTURE DEPARTMENT ENSURES SANITIZATION OF HARVESTING 

MACHINES AND SOCIAL DISTANCING DURING HARVESTING 

4 PARLE G BISCUITS HAND OVER 50,000 PACKETS PARLE G BISCUITS TO SSP 

5 CURFEW VIOLATORS MAY LOOSE THEIR PASSPORT AND DRIVING LICENCE 

IN POST LOCKDOWN/ CURFEW PERIOD 

6 ADMINISTRATION PROVIDES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF 

PULSES AND 9000 KG SUGAR TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS 

7 JALANDHAR ADMINISTRATION STARTS PROCESS OF DISTRIBUTING FREE 

WHEAT AND PULSES TO 2.41 LAKH SMART CARD HOLDER FAMILIES 

8 COMMISSIONERATE POLICE REGISTERS SEVEN FIRS, THREE FOR NOT 

WEARING MASKS 

9 ADMINISTRATIONDELIVERS 102381 LITRES MILK, 948-KG CHEESE, 8947-KG CURD, 8304 
LITRES LASSI,387-KG KHEER AND 9375 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIRDOORSTEPS 
  

10 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 
  

Youtube 

S.N Post and link 

1 JALANDHAR CP MR GPS BHULLAR 
https://www.youtube.com/watch?v=KGTXkHy5pxI&t=3s 

2 JALANDHAR DC MR VARINDER KUMAR SHARMA 
https://www.youtube.com/watch?v=lmoSAI4ONDc 

3 JALANDHAR RURAL SSP MR NAVJOT SINGH MAHAL 
https://www.youtube.com/watch?v=6O3tKg19szM 

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KGTXkHy5pxI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lmoSAI4ONDc
https://www.youtube.com/watch?v=6O3tKg19szM


S.N. Post with link 

1 ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ਼ੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਥਾਪ੍ਰ ਿੱਲੋ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਵਿਆਂ ਲਈ 300 
ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ ਵਕੱਟਾਂ ਭੇਟ 

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

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਿਲਾਫ਼ ਮ਼ੁਵਹੰਮ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਿਾਣੀ ਪ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਡਮ਼ੁੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 

*600 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਾਸਕ ਼ਿ਼ੁਦ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਿੰਡ ਚ਼ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿਾਣੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

3 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

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

4 ਵਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਮ਼ੁੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

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

5 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

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

6 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ 

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

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

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
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.ARA86e2Z7VSi-PUSzOjC3LTszCx1T7nxCqsPtYAg27XuuZuCf4RpDo9_hNGs_Nb6Ffp-O2IgiWTK4zG-4zt9bS5qB4yJif3OfYCfSp66KpujqYIDIBhyoLPnRFhzoOmho2vzqH30oI-6VU7buMPWFSWV-JaD7aE7ST0hgT1uWod1NS6Hv62jKNjJ7Y-BP5DNfO7Xmkrl8jks-P6tmMXha94W4StNIHxWbGcIiYLi-UcoTg23alo8PZy20a8cV0wGrI2okCgAWywBIm44aihAzcfZQt8t3gesv03j2IkIzkLy_BfTB2bm-yvnZdqXwLoc4ej5qnHGhRfvXmJ2di_cG2sAQ92TBWO-lnY&__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.ARA86e2Z7VSi-PUSzOjC3LTszCx1T7nxCqsPtYAg27XuuZuCf4RpDo9_hNGs_Nb6Ffp-O2IgiWTK4zG-4zt9bS5qB4yJif3OfYCfSp66KpujqYIDIBhyoLPnRFhzoOmho2vzqH30oI-6VU7buMPWFSWV-JaD7aE7ST0hgT1uWod1NS6Hv62jKNjJ7Y-BP5DNfO7Xmkrl8jks-P6tmMXha94W4StNIHxWbGcIiYLi-UcoTg23alo8PZy20a8cV0wGrI2okCgAWywBIm44aihAzcfZQt8t3gesv03j2IkIzkLy_BfTB2bm-yvnZdqXwLoc4ej5qnHGhRfvXmJ2di_cG2sAQ92TBWO-lnY&__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/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


2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 

3 ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵਸਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ-ਵਸਿਲ ਸਰਜਨ 

 

4 ਵਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱ ਕੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ-ਮ਼ੁੱ ਿ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ 

 

5 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
 

6 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਿਲਾਫ਼ ਮ਼ੁਵਹੰਮ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਿਾਣੀ ਪ੍ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਡਮ਼ੁੱ ਲਾ ਯੋਗਦਾਨ 

*600 ਤੋਂ ਿੱਿ ਮਾਸਕ ਼ਿ਼ੁਦ ਵਤਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ  ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਿੰਡ ਚ਼ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਿਾਣੀ 

7 ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ਼ੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ ਥਾਪ੍ਰ ਿੱਲੋ ਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਯੋਵਿਆਂ ਲਈ 300 
ਪ੍ੀ. ਪ੍ੀ. ਈ ਵਕੱਟਾਂ ਭੇਟ 

 

8 ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪ੍ਾਰ 

 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 COVID Survivor Liyakat Ali R/o Village Rajgarh near Doraha, who was discharged from 
hospital yesterday 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008216085888632/?vh=e&d=n 

2 SHOPKEEPER FINED Rs 5,000 FOR SELLING MILK Rs 1 ABOVE MRP 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008390769204497/?d=n 

3 DURING TREATMENT, GOT HOME LIKE ENVIRONMENT AT HOSPITAL: LIYAQAT ALI 
ALI, WHO REACHED HOME FOLLOWING HIS TREATMENT, THANKS PUNJAB GOVT FOR 
FREE OF COST TREATMENT 
URGES RESIDENTS TO STAY INDOORS, FOLLOW DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT & DO NOT 
HOLD BIG GATHERINGS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008392012537706/?d=n 

4 INDUSTRY SHOULD TAKE FULL ADVANTAGE OF RELAXATIONS GIVEN BY PUNJAB GOVT: 
CHAIRMAN AMARJIT SINGH TIKKA 
URGES THEM TO FOLLOW ALL DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT & HEALTH DEPARTMENT 
ASSURES THAT INDUSTRIALISTS WOULD NOT FACE ANY PROBLEMS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008392855870955/?d=n 

5 PRIVATE HOSPITALS CANNOT CHARGE MORE THAN “CGHS RATES” FROM PATIENTS: 
DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS PUNJAB GOVT HAS ISSUED NOTIFICATION IN THIS REGARD 

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.ARA86e2Z7VSi-PUSzOjC3LTszCx1T7nxCqsPtYAg27XuuZuCf4RpDo9_hNGs_Nb6Ffp-O2IgiWTK4zG-4zt9bS5qB4yJif3OfYCfSp66KpujqYIDIBhyoLPnRFhzoOmho2vzqH30oI-6VU7buMPWFSWV-JaD7aE7ST0hgT1uWod1NS6Hv62jKNjJ7Y-BP5DNfO7Xmkrl8jks-P6tmMXha94W4StNIHxWbGcIiYLi-UcoTg23alo8PZy20a8cV0wGrI2okCgAWywBIm44aihAzcfZQt8t3gesv03j2IkIzkLy_BfTB2bm-yvnZdqXwLoc4ej5qnHGhRfvXmJ2di_cG2sAQ92TBWO-lnY&__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.ARA86e2Z7VSi-PUSzOjC3LTszCx1T7nxCqsPtYAg27XuuZuCf4RpDo9_hNGs_Nb6Ffp-O2IgiWTK4zG-4zt9bS5qB4yJif3OfYCfSp66KpujqYIDIBhyoLPnRFhzoOmho2vzqH30oI-6VU7buMPWFSWV-JaD7aE7ST0hgT1uWod1NS6Hv62jKNjJ7Y-BP5DNfO7Xmkrl8jks-P6tmMXha94W4StNIHxWbGcIiYLi-UcoTg23alo8PZy20a8cV0wGrI2okCgAWywBIm44aihAzcfZQt8t3gesv03j2IkIzkLy_BfTB2bm-yvnZdqXwLoc4ej5qnHGhRfvXmJ2di_cG2sAQ92TBWO-lnY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008216085888632/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008390769204497/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008392012537706/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008392855870955/?d=n


CURFEW RELAXATIONS HAVE HELPED MORE THAN 30,000 PERSONS RETURN BACK TO 
THEIR JOBS 
MORE THAN 100 MIGRANT LABOURERS SHIFTED TO SHELTER HOMES 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008532539190320/?d=n 

6 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 22, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3008582195852021/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Liyaqat Ali is all thanks to the free of cost treatment provided by the Punjab 
government, and said that he is now a fit man only due to the dedicated efforts of 
the doctors at Civil Hospital, Ludhiana. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253123324814733312?s=08 

2 Ali informed that during his treatment, he never felt awkward or fear because the 
doctors kept on motivating him. He said that the District Administration, Doctors of 
Civil Hospital #Ludhiana and the health department officials always helped him 
during his treatment. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253124451744526338?s=08 

3 Liyakat Ali has appealed to follow directions of the @PunjabGovtIndia strictly, stay 
indoors and never hold big gatherings. If any person has #COVID19 symptoms, 
he should immediately inform District Admn about it as the government has made 
elaborate arrangements for the patients. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253125909449781248?s=08 

4 In view of the #COVID19, Punjab Medium Industries Development Board 
Chairman Amarjit Singh Tikka have appealed to all industries and industrial 
organisations of the state to take full advantage of the relaxations given by the 
@PunjabGovtIndia during ongoing lockdown/curfew. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253133314027896832?s=08 

5 A shopkeeper in New Shimlapuri #Ludhiana have been fined Rs 5,000 for selling 
milk packet Rs 1 above the MRP.  Vigilance Bureau had got information and 
immediately raided on shopkeeper to catch him. 
#avoidmakingblackmoneyduringcorona 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253136651272011778?s=08 

6 #Ludhiana DC @239pradeep have clarified that the patients who are undergoing 
treatment from private hospitals. According to a notification issued by 
@PunjabGovtIndia , private hospitals cannot charge more than the CGHS rates 
from the patients 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253137821679878144?s=08 

7 As per directions of  @PunjabGovtIndia, relaxations have been given to 
#industries to start their operations in #Ludhiana district, and it has helped more 
than 30,000 workers have returned to their jobs. besides, the ongoing 
development works have also been started. 
@239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253161572115103745?s=08 

8 Due to ongoing #lockdowncurfew,  borders of all states have been sealed, migrant 
labourers should not try to move on their own. For their benefit, 
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@PunjabGovtIndia is providing relief to some industries so that such persons get 
employment. #Ludhiana 
DC @239pradeep clarified 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253162740929253377?s=08 

9 Safety Guidelines for #Journalists issued by Chennai Press Club and #unicef 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253163855284441088?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 COVID Survivor Liyakat Ali R/o Village Rajgarh near Doraha, who was discharged from 
hospital yesterday(English & Punjabi) 

2 SHOPKEEPER FINED Rs 5,000 FOR SELLING MILK Rs 1 ABOVE MRP 
(English & Punjabi) 

3 DURING TREATMENT, GOT HOME LIKE ENVIRONMENT AT HOSPITAL: LIYAQAT ALI 
ALI, WHO REACHED HOME FOLLOWING HIS TREATMENT, THANKS PUNJAB GOVT FOR 
FREE OF COST TREATMENT 
URGES RESIDENTS TO STAY INDOORS, FOLLOW DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT & DO NOT 
HOLD BIG GATHERINGS (English & Punjabi) 

4 INDUSTRY SHOULD TAKE FULL ADVANTAGE OF RELAXATIONS GIVEN BY PUNJAB GOVT: 
CHAIRMAN AMARJIT SINGH TIKKA 
URGES THEM TO FOLLOW ALL DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT & HEALTH DEPARTMENT 
ASSURES THAT INDUSTRIALISTS WOULD NOT FACE ANY PROBLEMS 
(English & Punjabi) 

5 PRIVATE HOSPITALS CANNOT CHARGE MORE THAN “CGHS RATES” FROM PATIENTS: 
DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS PUNJAB GOVT HAS ISSUED NOTIFICATION IN THIS REGARD 
CURFEW RELAXATIONS HAVE HELPED MORE THAN 30,000 PERSONS RETURN BACK TO 
THEIR JOBS 
MORE THAN 100 MIGRANT LABOURERS SHIFTED TO SHELTER HOMES 
(English & Punjabi) 

6 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 22, 2020 

7 Liyaqat Ali is all thanks to the free of cost treatment provided by the Punjab 
government, and said that he is now a fit man only due to the dedicated efforts of 
the doctors at Civil Hospital, Ludhiana. 

8 #Ludhiana DC @239pradeep have clarified that the patients who are undergoing 
treatment from private hospitals. According to a notification issued by 
@PunjabGovtIndia , private hospitals cannot charge more than the CGHS rates 
from the patients 

9 Due to ongoing #lockdowncurfew,  borders of all states have been sealed, migrant 
labourers should not try to move on their own. For their benefit, @PunjabGovtIndia 
is providing relief to some industries so that such persons get employment. 
#Ludhiana 
DC @239pradeep clarified 

10 Safety Guidelines for #Journalists issued by Chennai Press Club and #unicef 
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Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਿੋਕੇਟ ਅਸਿਨੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ 93ਿੇਂ ਜਨਮ ਵਦਨ ਮੌਕੇ ਭੇਵਜਆ ਕੇਕ 

-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਗ਼ੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸੱਿੂ ਅਤੇ ਉਘ ੇਸਮਾਜਸੇਿੀ ਐਡਿੋਕੇਟ ਗ਼ੁਰਲਾਭ ਵਸੰਘ 

ਮਾਹਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/6606614413
79137/?type=3&__tn__=-R 
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਹਤਰੀਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਬਦੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮਡੈਲ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਰਾਏ  

-2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 280 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਚ਼ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ ; ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 

ਪ੍ਾਵਜ਼ਟੀਿ ਆਏ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/660656988046249?__tn__=-R 
 

3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ ਵਲਆ ਨਰਮੇ ਦ ੇਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
-ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਿੀਨ ਿਿਾਇਆ ਜਾਿ ੇਰਕਬਾ: ਡਾ. ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਕ਼ੁਮਾਰ ਐਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯਤਨ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/6606558847
13026/?type=3&__tn__=-R 
 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ ਦੇ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿ਼ੁਲਹਣਗੀਆਂ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਦਿਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦ਼ੁਕਾਨ ਅੰਦਰ 3 ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਿੇਗਾ 
-ਿੰਘ, ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀ ਿੇਚੀ ਗਈ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਿਣਗੇ ਦ਼ੁਕਾਨਦਾਰ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/6606550913
79772/?type=3&__tn__=-R 
 

5 -ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਿੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਆਲਾ ਵਿਿੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

-ਬ਼ੁ਼ਿਾਰ, ਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਐਸ.ਐਮ.ਓ. 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66065798804614
9/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਿੋਕੇਟ ਅਸਿਨੀ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ 93ਿੇਂ ਜਨਮ ਵਦਨ ਮੌਕੇ ਭੇਵਜਆ ਕੇਕ 

-ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਗ਼ੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸੰਘ ਵਸੱਿੂ ਅਤੇ ਉਘ ੇਸਮਾਜਸੇਿੀ ਐਡਿੋਕੇਟ ਗ਼ੁਰਲਾਭ ਵਸੰਘ 

ਮਾਹਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਲਾਘਾ 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252930274544893952?s=20 
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2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਵਦਆਂ ਵਬਹਤਰੀਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਬਦੇ ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਮਡੈਲ ਪ੍ਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ 

ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਰਾਏ  

-2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ 280 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਚ਼ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਸੈਂਪ੍ਵਲੰਗ ; ਵਜ਼ਨਹ ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 

ਪ੍ਾਵਜ਼ਟੀਿ ਆਏ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252925750975426561?s=20 
 

3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰ੍ਜਾਬ ਨੇ ਵਲਆ ਨਰਮੇ ਦ ੇਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਿਾ ਦਾ ਜਾਇਜਾ 
-ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਿੀਨ ਿਿਾਇਆ ਜਾਿ ੇਰਕਬਾ: ਡਾ. ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਕ਼ੁਮਾਰ ਐਰੀ 
-ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਵਭੰਨਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯਤਨ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252894398758612992?s=20 
 

4 ਵਜ਼ਲਹੇ 'ਚ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ ਦੇ 4 ਿਜੇ ਤੱਕ ਿ਼ੁਲਹਣਗੀਆਂ : ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ 

-ਦਿਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦ਼ੁਕਾਨ ਅੰਦਰ 3 ਤੋਂ ਿੱਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਇੱਕਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਿੇਗਾ 
-ਿੰਘ, ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੀ ਿੇਚੀ ਗਈ ਦਿਾਈ ਦਾ ਵਰਕਾਰਡ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਿਣਗੇ ਦ਼ੁਕਾਨਦਾਰ 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252892391284961285?s=20 
 

5 -ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰਿੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਆਲਾ ਵਿਿੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ 

-ਬ਼ੁ਼ਿਾਰ, ਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤ਼ੁਰੰਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਵਿਿੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਐਸ.ਐਮ.ਓ. 
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1253183527438311424?s=20 
 

  

 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 UNICEF ਿੱਲੋਂ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਸ Corona ਸਬੰਿੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰ ਿੀਰਾਂ ਨੂੰ  
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਮ਼ੁਿਕਲ ਘੜੀ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1637408589732772&id=10825291718873
86 
 

2 ਮੋਗਾ ਲਈ ਿ਼ੁਿਿਬਰੀ 
---ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹ਼ੁਣ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਕੇਸ ਨਹੀ 
---ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨ ਗੇਵਟਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

--ਕਰੋਨਾ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636917446448553&id=10825291718873
86 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252925750975426561?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252894398758612992?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1252892391284961285?s=20
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1253183527438311424?s=20
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1637408589732772&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1637408589732772&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636917446448553&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636917446448553&id=1082529171887386


3 || 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277496489948740&id=108252917188738
6 
 

4 ਮੋਗਾ ਲਈ ਿ਼ੁਿ਼ਿਬਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636908429782788&id=10825291718873
86 
 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 MOGA is Covid- free. 
 
There were 4 Corona positive cases who were kept in isolation for 14 days. Now, 
they have been tested twice and are now negative. District Moga is COVID-free 
now. 
https://twitter.com/kbssidhu1961/status/1253152531003273216?s=20 
 
 

2 hey are all TJ’s and belong to Maharashtra—14 in all. They will be kept in 
Deaddiction and Rehabilitation Centre at Village Janer, which is closed now. This 
one is totally away from habitation. No one will object. Once the Inter-State 
borders open, they will be sent back. 
https://twitter.com/kbssidhu1961/status/1253152632304095232?s=20 
 

3 Good news from Moga. All four Corona positive patients test negative  
https://twitter.com/DproMoga/status/1252959007318269956?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 UNICEF ਿੱਲੋਂ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਸ Corona ਸਬੰਿੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਪੱ੍ਤਰਕਾਰ ਿੀਰਾਂ ਨੂੰ  
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਮ਼ੁਿਕਲ ਘੜੀ ਚ ਆਪ੍ਣਾ ਵਿਆਲ ਰੱਿਣ. 
 

2 ਮੋਗਾ ਲਈ ਿ਼ੁਿਿਬਰੀ 
---ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹ਼ੁਣ ਕੋਈ ਿੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਕੇਸ ਨਹੀ 
---ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋ੍ਰਟ ਆਈ ਨ ਗੇਵਟਿ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

--ਕਰੋਨਾ ਵਿਰ਼ੁੱ ਿ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਿਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪ੍ੀਲ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUPs3HRWA18ETuRxIG6U7WGFCszVOrJsvmV0-sJesYVM63K537r9kgKdYqrlR0O1VXTzX8QB3p8riak5tApPi1fzCAkgvCfnkpfH1FZORILBXgLxeH0bHesxxbes-BfrUHr9juM8meJsNIion0E3kjTf30QTPCBc4fyYQE-guGiGGyGMPQq7P3OIGcKU_L6x0M&__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=AZUPs3HRWA18ETuRxIG6U7WGFCszVOrJsvmV0-sJesYVM63K537r9kgKdYqrlR0O1VXTzX8QB3p8riak5tApPi1fzCAkgvCfnkpfH1FZORILBXgLxeH0bHesxxbes-BfrUHr9juM8meJsNIion0E3kjTf30QTPCBc4fyYQE-guGiGGyGMPQq7P3OIGcKU_L6x0M&__tn__=*NK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277496489948740&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=277496489948740&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636908429782788&id=1082529171887386
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1636908429782788&id=1082529171887386
https://twitter.com/kbssidhu1961/status/1253152531003273216?s=20
https://twitter.com/kbssidhu1961/status/1253152632304095232?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1252959007318269956?s=20


3  22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ 

ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 

4 ਮੋਗਾ ਲਈ ਿ਼ੁਿ਼ਿਬਰੀ 
 

5 MOGA is Covid- free. 
 
There were 4 Corona positive cases who were kept in isolation for 14 days. Now, 
they have been tested twice and are now negative. District Moga is COVID-free 
now. 
 

6 hey are all TJ’s and belong to Maharashtra—14 in all. They will be kept in 
Deaddiction and Rehabilitation Centre at Village Janer, which is closed now. This 
one is totally away from habitation. No one will object. Once the Inter-State 
borders open, they will be sent back. 
 

7 Good news from Moga. All four Corona positive patients test negative  
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #FCI ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ #Wheat ਦੇ ਸ਼ੁੰ ਗੜੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਿਰੀਦ 
#Procurement ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੂੰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਮ ਸਿੀ 

ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਅਵਸਸਰੈਂਰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਰਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਐਸ ਐਂਡ ਆਰ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਪਾਰਰਮੈਂਰ 

ਆਫ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੂੰਡ, ਕੁਆਲਰੀ ਕੂੰਰਰੋਲ ਸੈਲ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪਵਰਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਅਤ ੇਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੀਪੋਰਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202596140080898/ 
 

2 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ਼ੁਰਾਨਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਾਜਪ਼੍ੁਰਾ ਵਿਿੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਣ : ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202668523406993/ 
 

3 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202709990069513/ 
 

4 ਇਕ ਕੋਵਿਿ ਵਕ ਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਿਾਸੀ ਦਾ ਚ਼ੁੱ ਲਹਾ ਰਹੇ ਬਲਦਾ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202744306732748/ 
 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਕ਼ੁਲ 2 ਲੱਿ 86 ਹਜ਼ਾਰ 561 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪ਼੍ੁੱ ਜੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202868513386994/ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUPs3HRWA18ETuRxIG6U7WGFCszVOrJsvmV0-sJesYVM63K537r9kgKdYqrlR0O1VXTzX8QB3p8riak5tApPi1fzCAkgvCfnkpfH1FZORILBXgLxeH0bHesxxbes-BfrUHr9juM8meJsNIion0E3kjTf30QTPCBc4fyYQE-guGiGGyGMPQq7P3OIGcKU_L6x0M&__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=AZUPs3HRWA18ETuRxIG6U7WGFCszVOrJsvmV0-sJesYVM63K537r9kgKdYqrlR0O1VXTzX8QB3p8riak5tApPi1fzCAkgvCfnkpfH1FZORILBXgLxeH0bHesxxbes-BfrUHr9juM8meJsNIion0E3kjTf30QTPCBc4fyYQE-guGiGGyGMPQq7P3OIGcKU_L6x0M&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fci?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheat?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/wheat?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/procurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/procurement?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARArN-5ZEnnDFUiczA6tF86JqgwCG82ccFns2yIb2fn3v5PCfBsiJawnXtI8ub-rBsOhKO3r3emaZiTD9DoQR0sOuTYvBK_uIkgp5FeOZUtc8vb4o0Ce03FEk1Frx-2PiVdhRgVx1o8aqPTq4buTLhYwpxJ2ztuWlRKF0OSFFf6HGi_p2ie0j2rUm01-UIum_F0xvyPdvzHlVrt_cVBZd7C0xs1Xni81VO0zqO18cmF1lB3yRxqu447CSnl0J7r3wTCQuyRTfpLcFRkVcV4cFopGjMjFMsc-LAt1_hjUyr8iddNPN3jplSfwBGedtMUNZaQVFLTgxVLO9voVGO-ngazODg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202596140080898/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202668523406993/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202709990069513/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202744306732748/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202868513386994/


 

6 ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਦੀ ਿਰਦੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਾਬ-ੂਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202870593386786/ 
 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਵਮਿਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202872343386611/ 
 

8 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202873226719856/ 
 

9 Today 22 April 7 PM Distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202896356717543/ 
 

10 SSP Patiala Mr Mandeep singh Sidhu informed that today a letter was received from Civil 
Surgeon Patiala with copy to DC Patiala and a preliminary inquiry was conducted by PS 
Kotwali. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203028900037622/ 

11 ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਿੋਇ ਵਨਿਕਾਮੀ ॥ 

ਵਤਸ ਕਉ ਿੋਤ ਪਰਾਪਵਤ ਸੁਆਮੀ ॥ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203304296676749/ 

12 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202771700063342/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #PunjabFightsCorona  
@PP_Patiala took action on letter of Civil Surgeon FIR registered u/s 188,269,271 
IPC & 51of DM Act against Krishan Kumar Gaba & Krishan Kumar Bansal along 
others who, violated orders of @KUMARAMIT_IAS DM and 
became positive #covid19 @CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253041488994369539?s=19 
 

2 ਰਾਜਪ਼੍ੁਰਾ ਚ ਵਮਲੇ ਹੋਰ #COVID19 18 ਪਾਜ਼ੀਵਰਵ ਮਾਮਲੇ, ਪਵਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਿੀ ਕੜ੍ੀ ਦਾ ਵਿੱਸਾ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਕੂੰਰਰੈਕਰ ਰਰੈਵਕੂੰਗ ਚੋ ਵਮਲੇ ਇਿ ਨਵੇ ਮਰੀਜ਼। @KUMARAMIT_IAS @PP_Patiala 

@CMOPb @PunjabGovtIndia 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252985755053568001?s=19 
 

3 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਨੀ ਅਪੀਲ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1252889615054209026?s=19 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1202870593386786/
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4 #FCI ਿੱਲੋਂ #Wheat ਦੇ ਸ਼ੁੰਗੜੇ ਦਾਣ ੇਤੇ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਕਰਕੇ #Procurement ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 

@PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੂੰਤ ਕਣਕ 

ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਮ ਪਵਰਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ। @CMOPb 

@capt_amarinder 
@preneet_kaur @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1252826943780610048?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #FCI ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਿੱਲੋਂ ਕਣਕ #Wheat ਦੇ ਸ਼ੁੰ ਗੜੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਿਰੀਦ 
#Procurement ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਰਨ ਅਮਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ @PunjabGovtIndia ਵੱਲੋਂ  

ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਉਪਰੂੰਤ ਕਣਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰੀਮ ਸਿੀ 

ਡੋਰੀ ਲਾਲ ਅਵਸਸਰੈਂਰ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਰਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ (ਐਸ ਐਂਡ ਆਰ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਪਾਰਰਮੈਂਰ 

ਆਫ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੂੰਡ, ਕੁਆਲਰੀ ਕੂੰਰਰੋਲ ਸੈਲ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿੇਠ ਪਵਰਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 

ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਅਤ ੇਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਰੀਪੋਰਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।  (ਿੀਡੀਓ) 

2 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿ਼ੁਰਾਨਾ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰਾਜਪ਼੍ੁਰਾ ਵਿਿੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਣ : ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

3 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

4 ਇਕ ਕੋਵਿਿ ਵਕ ਹਰ ਲੋੜਿੰਦ ਪ੍ਵਟਆਲਾ ਿਾਸੀ ਦਾ ਚ਼ੁੱ ਲਹਾ ਰਹੇ ਬਲਦਾ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

5 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਕ਼ੁਲ 2 ਲੱਿ 86 ਹਜ਼ਾਰ 561 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪ਼੍ੁੱ ਜੀ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

 

6 ਪ਼੍ੁਵਲਸ ਦੀ ਿਰਦੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕਾਬ-ੂਐਸ.ਐਸ.ਪ੍ੀ. (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

7 ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਵਮਿਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ) 

8 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? (ਫੋਟੋ) 

9 Today 22 April 7 PM Distt.Covid update information given by CS Dr Harish Malhotra 

(ਿੀਡੀਓ) 

10 SSP Patiala Mr Mandeep singh Sidhu informed that today a letter was received from 
Civil Surgeon Patiala with copy to DC Patiala and a preliminary inquiry was conducted by 
PS Kotwali.  (ਮੈਸੇਜ) 

11 ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਿੋਇ ਵਨਿਕਾਮੀ ॥ 

ਵਤਸ ਕਉ ਿੋਤ ਪਰਾਪਵਤ ਸੁਆਮੀ ॥ (ਿੀਡੀਓ) 

12 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? (ਫੋਟੋ) 
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Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਜਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਿਤਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
277378601188  

2 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਿਨ ਵਕੱਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
281685267424  

3 ਟਾਟਾ ਸੰਿੂ ਮਟੋਰਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਵਚੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ/ਬੱਸਾਂ/ਿੈਨ ਦੀ ਮ਼ੁਰੰਮਤ 
ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਿ਼ੁੱ ਲੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
282928600633  

4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਪੂ੍ਰਾ ਵਿਆਨ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
283878600538  

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
361281926131  

6 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 356 ਲੋਕਾਂ ਵਿਲਾਫ ਿਾਰਾ 188 ਅਿੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
382778590648  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਜਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਿਤਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ 

2 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਿਨ ਵਕੱਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ 

3 ਟਾਟਾ ਸੰਿੂ ਮਟੋਰਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਵਚੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ/ਬੱਸਾਂ/ਿੈਨ ਦੀ ਮ਼ੁਰੰਮਤ 
ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਿ਼ੁੱ ਲੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 

4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਪੂ੍ਰਾ ਵਿਆਨ 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 356 ਲੋਕਾਂ ਵਿਲਾਫ ਿਾਰਾ 188 ਅਿੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ 

 
WhatsApp 
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https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520361281926131
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520382778590648
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520382778590648


S.N. TEXT 

1 ਹਰੇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਵਕਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ 3-3 ਹਜਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਕਿਤਾਂ ਪ੍ਾਈਆਂ 

2 ਲਾਭਪ੍ਾਤਰੀ ਿੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰਾਿਨ ਵਕੱਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਹੋਮ ਵਡਲਿਰੀ 

3 ਟਾਟਾ ਸੰਿੂ ਮਟੋਰਜ ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ  ਵਚੰਤਪੂ੍ਰਨੀ ਮਡੈੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ/ਬੱਸਾਂ/ਿੈਨ ਦੀ ਮ਼ੁਰੰਮਤ 
ਲਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਿ਼ੁੱ ਲੇ ਰੱਿਣ ਦੇ ਹ਼ੁਕਮ ਜਾਰੀ 

4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰੱਵਿਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਪੂ੍ਰਾ ਵਿਆਨ 

5 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਼ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਤਸੱਲੀ ਬ਼ਿਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ 

6 ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 356 ਲੋਕਾਂ ਵਿਲਾਫ ਿਾਰਾ 188 ਅਿੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਿ 

ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321923229892&id=289205534908203 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321179896633&id=289205534908203 

3 ਿਣ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 06 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਿੰਡ ੇਗਏ  
 04 ਹਜ਼ਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਿਨ ਅਤੇ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪ਼੍ੁਰ ਬੇਦੀ , ਿਰੀ ਆਨੰਦਪ਼੍ੁਰ ਸਾਵਹਬ , 
ਰੋਪ੍ੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਿੇ ਿੰਡ ੇ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321009896650&id=289205534908203 

4 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ #Rupnagar 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839320306563387&id=289205534908203 

5  

6  

 
TWITTER 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321923229892&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321179896633&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839321009896650&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839320306563387&id=289205534908203


S.N. Post with link 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਿ 

ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253127586525245442?s=19 

2 ਵਜ਼ਲਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱਲੋਂ ਲੋੜਿੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚਾਇਆ ਵਗਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252974253827330050?s=19 

3 ਿਣ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ 06 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਿੰਡ ੇਗਏ  
 04 ਹਜ਼ਾਰ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਿਾਿਨ ਅਤੇ 02 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪ਼੍ੁਰ ਬੇਦੀ , ਿਰੀ ਆਨੰਦਪ਼੍ੁਰ ਸਾਵਹਬ , 
ਰੋਪ੍ੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਿੇ ਿੰਡ ੇ

https://twitter.com/DRupnagar/status/1252973969277411328?s=19 

4 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ #Rupnagar 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252973424504438784?s=19 

5  

6  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ #Rupnagar 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਸ ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਸਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 

2 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਨੇ ਅਗੰਮਪ਼੍ੁਰ , ਸ਼ੁਿੇਮਾਜਰਾ , ਅਵਬਆਣਾ ਅਤੇ ਦਮੂੇਿਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਦੌਰਾ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ਼੍ੁਿਤਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਵਦੱਤੇ ਵਨਰਦੇਿ 

ਵਕਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ , ਸਾਫ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤੇ ਸੋਿਲ ਵਡਸਟੈਂਸ ਨੂੰ  ਬਣਾਇਆ 
ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253127586525245442?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252974253827330050?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252973969277411328?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1252973424504438784?s=19


 

S.N. Post with link 

1 Another spell of Light to Moderate Rainfall (1-2 cm) likely to commence from 
southern parts of Punjab and Haryana from tonight and will cover some more parts of 
Punjab and Haryana on 23rd of April 2020. Occassional isolated thunderstorm activities 
likely afterwards for subsequent 3-4 days in both the state. Rainfall activity will be mostly 
confined to southern parts of Haryana and Punjab During this period with possibility of 
occasional spells of thunderstorm activies accompanied with lightning, Guty winds and 
Hail during late 22nd/23rd April 2020. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639398306305760/?d=n 

2 ਵਡਪਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ-19 ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਸਵਿਤੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੂਲਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੜ੍ੀ ਤਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਿਲਕਾ 

ਫਤਵਿਗੜ੍ਹ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ. ਅਮਰ ਵਸੂੰਘ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਤਵਿਤ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ 

ਵਡਪਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਤਵਿਗੜ੍ਹ ਸਾਵਿਬ ਰਾਿੀਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ 

ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639434662968791/?d=n 

3  #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਿਮਾਵਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਵਖੇ ਸਿਾਪਤ ਸਰੇਰ ਕੂੰਰਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੀ ਵਵਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. 

ਦਾ ਅਵਿਕਾਰਤ ਵਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/277496483282074/?vh=e&d=n 

4 ਸ਼ੁਨਾਮ ਦੇ ਵਪੰ੍ਡ ਕਣਕਿਾਲ ਭੰਗੂਆਂ ਵਿਿੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰਵਹੰਦ-ਿੂਹੰਦ ਨੂੰ  ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ਼੍ੁਵਲਸ 
ਕੇਸ ਦਰਜ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639670999611824/?d=n 

5 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਕਹਾ ਹੈ ਵਕ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਾਸ ਵਸਰਫ਼ 
ਆਪ੍ਣ ੇਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639709272941330/?d=n 

6 ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ (ਦਵਿਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ, ਅਵਿਮਦਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਰੈਸਰ (ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਰਪੋਰਰ 

ਮੁਤਾਬਕ) ਨੈਗੇਵਰਵ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਗੜ੍ਪੁਰ ਵਪੂੰਡ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪਵਿਲੇ ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੈਸਰ 

ਵੀ ਨੈਗੇਵਰਵ ਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਇਕ ਿੀ ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ ਰਵਿ ਵਗਆ ਿੈ। 

ਦੋ ਵਾਰ ਨੈਗੇਵਰਵ ਰੈਸਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2640086696236921/?d=n 

7 ਪੂੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵਾ ੀ ਲਈ ਗਈਆਂ ਕੂੰਬਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਿਵਰਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ 

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਿੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪਰੋਕਲੋਰਾਈਰ ਦਾ 

ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ 345 ਕੂੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੂੰ 

ਸੈਨੇਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਤਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628073091258097/?d=n 

8 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਲਫਵਰੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ 

ਉਸੇ ਵਦਨ ਵਵਿਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਵਉਂਤਬੂੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 

ਇਿ ਭਰੋਸਾ ਵਦੂੰਦੇ ਿਾਂ ਵਕ ਖਰੀਦ ਅਤ ੇਵਲਫਵਰੂੰਗ ਉਸੇ ਵਦਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਾ ਅਗਲੀ ਪੋਸਰ ‘ਚ ਵੇਖੋ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628232781242128/?d=n 

 
TWITTER 
 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639398306305760/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639434662968791/?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.ARC6HGRFyCD0T9r_ByGPnHp1yIzgjy8z9QiLXAL4N7Pt0K366hgbYhFD6BN6uHONMdQS-3i1FUHRxNVVwj6ZCRprnQYTku2B9SlyTJIbJ-QZ0dcPTcts-jomISBA6Uh-tUhAb2wwJTPx3ki9R284t4L1k-ds2SA0kiYsIp393-7EeqwzsJWpPyhLkoGCIw194hS_u4y_dVI4W8KElpALNYmUVV0L8q0WFPP4i5VYPNagIqtRt3Ja5XLFP93CUlNGjUPNZF6eTMZ_9bYsMxKPV01lH-AaNCKZAo_lPE3HF_uCwFUFTbpMA99LOg0H_AsFkrj6DE8sLzuFDc0bupm3RXUe09Qfuc24ZnxTkw&__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.ARC6HGRFyCD0T9r_ByGPnHp1yIzgjy8z9QiLXAL4N7Pt0K366hgbYhFD6BN6uHONMdQS-3i1FUHRxNVVwj6ZCRprnQYTku2B9SlyTJIbJ-QZ0dcPTcts-jomISBA6Uh-tUhAb2wwJTPx3ki9R284t4L1k-ds2SA0kiYsIp393-7EeqwzsJWpPyhLkoGCIw194hS_u4y_dVI4W8KElpALNYmUVV0L8q0WFPP4i5VYPNagIqtRt3Ja5XLFP93CUlNGjUPNZF6eTMZ_9bYsMxKPV01lH-AaNCKZAo_lPE3HF_uCwFUFTbpMA99LOg0H_AsFkrj6DE8sLzuFDc0bupm3RXUe09Qfuc24ZnxTkw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/277496483282074/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639670999611824/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2639709272941330/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2640086696236921/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628073091258097/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628232781242128/?d=n


S.N. TEXT 

1 ਪੂੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਵਾ ੀ ਲਈ ਗਈਆਂ ਕੂੰਬਾਈਨਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਿਵਰਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ 

ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਅਤੇ ਵਕਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਵਭਾਗ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਿੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਿਾਈਪਰੋਕਲੋਰਾਈਰ ਦਾ 

ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਵੱਚ ਿੁਣ ਤੱਕ 345 ਕੂੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰੀਪਰਾਂ ਨੂੂੰ 

ਸੈਨੇਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਿੈ ਅਤ ੇਸੈਨੀਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰਤਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ। 
 

2 ਸੂੰਗਰੂਰ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ (ਦਵਿਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ, ਅਵਿਮਦਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਰੈਸਰ (ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਰਪੋਰਰ 

ਮੁਤਾਬਕ) ਨੈਗੇਵਰਵ ਆਇਆ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਗੜ੍ਪੁਰ ਵਪੂੰਡ ਨਾਲ ਸਬੂੰਿਤ ਪਵਿਲੇ ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੈਸਰ 

ਵੀ ਨੈਗੇਵਰਵ ਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਿੁਣ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਇਕ ਿੀ ਪੋਵਜ਼ਵਰਵ ਕੇਸ ਰਵਿ ਵਗਆ ਿੈ। 

ਦੋ ਵਾਰ ਨੈਗੇਵਰਵ ਰੈਸਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
 

3 ਵਡਪਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸੂੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ-19 ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਭਾਵੀ ਸਵਿਤੀ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਵਵੱਚ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੂਲਤਾਂ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਕੜ੍ੀ ਤਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਿਲਕਾ 

ਫਤਵਿਗੜ੍ਹ ਸਾਵਿਬ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਡਾ. ਅਮਰ ਵਸੂੰਘ ਨੂੂੰ ਪੱਤਰ ਵਲਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ ਵਜਸ ਤਵਿਤ ਐਮ.ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਅਿੀਨ 

ਵਡਪਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਤਵਿਗੜ੍ਹ ਸਾਵਿਬ ਰਾਿੀਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ 

ਕਰ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526221584761723&id=128209614562924
, SDM Jagdeep Saigal lauds contributions of philanthrophists 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526295378087677&id=128209614562924
, Screening of hawkers to begin on 23rd April 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526296911420857&id=128209614562924
, District Police expresses gratitude to Mohali Senior Citizens Association 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526344598082755&id=128209614562924
, out of 1042 samples, 949 found negative 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526354198081795&id=128209614562924
, all bonafide residents of punjab travelling from other states to district to be screened 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526360148081200&id=128209614562924
, 42099 MT of wheat procured in district till 8th day 

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526364554747426&id=128209614562924
, All medical stores and shops, doctors to maintain records of buyers/patients 

8 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526368754747006&id=128209614562924
, ASHA workers and ANMs to collect data about co-morbid patient suffering from flu, 
cough 

9 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526379824745899&id=128209614562924
, DC orders covid screening of all essential service providers 

10  Field activity kharar 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526221584761723&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526221584761723&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526295378087677&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526295378087677&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526296911420857&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526296911420857&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526344598082755&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526344598082755&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526354198081795&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526354198081795&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526360148081200&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526360148081200&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526364554747426&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526364554747426&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526368754747006&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526368754747006&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526379824745899&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526379824745899&id=128209614562924


 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252893748536594433?s=19, SDM Jagdeep 
Saigal lauds contribution of philanthrophists 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252938672690753536?s=19, phasewise 
screening of hawkers/newspaper agents to begin on 23rd April 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252939650622095360?s=19, District Police 
expresses gratitude to mohali senior citizens association 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252956795338846209?s=19, Out of 1042 
samples, 949 found negative 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252961666309873665?s=19, all bonafide 
residents of Punjab travelling from other states to district to be screened 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252964933609721857?s=19, 42099 MT of 
wheat procured in district till 8th Day 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252967295741161473?s=19, all medical 
stores/Shops, Doctors to maintain records of buyers/patients 

8 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252969320889511936?s=19, ASHA workers, 
ANMs to collect data about co-morbid patients suffering from flu, cough 

9 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252975464496295943?s=19, DC orders covid 
screening of all essential service providers 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room Statement of 31st Day on corona virus update 

2 Circular by DM on quarantine of travellers 

3 Circular by DM on screening of essential services providers 

4 Circular by DM on medical shops to maintain records 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Procurement Process Going On Smoothly in SBS Nagar. As many as 31427 MT of wheat 
purchased by Wednesday evening. 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235810726589510/ 
 
 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252893748536594433?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252938672690753536?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252939650622095360?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252956795338846209?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252961666309873665?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252964933609721857?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252967295741161473?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252969320889511936?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1252975464496295943?s=19
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235810726589510/


2 District Mandi Officer Appeals Farmers to bring wheat in Mandis as per specifications of 
GOI 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235808319923084/ 
 
 

3 Nawanshahr : the first ‘ Hot Spot” of COVID-19 in state emerges as a core fighter. The 
District administration gives warm “send Off” to the 18th Corona Positive patient at Civil 
Hospital.No new case reported since March 26. 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235806936589889/ 
 
 

4 Deputy Commissioner, Vinay Bublani and SSP, Alka Meena paid floral tributes to 
Shaheed-E-Azam, Sardar Bhagat Singh at village Khatkar Kalan, a great source of 
inspiration for the whole district during the fight against the COVID-19.  
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235805133256736/ 
 

5 COVID Survivor Jaskaran Singh Exhorts People to Stay Home Stay Safe 
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235804413256808/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Procurement Process Going On Smoothly in SBS Nagar. As many as 31427 MT of wheat 
purchased by Wednesday evening. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253025030184693761?s=19 
 
 
 

2 District Mandi Officer Appeals Farmers to bring wheat in Mandis as per specifications of 
GOI 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253024108964540416?s=19 
 
 

3 Nawanshahr : the first ‘ Hot Spot” of COVID-19 in state emerges as a core fighter. The 
District administration gives warm “send Off” to the 18th Corona Positive patient at Civil 
Hospital.No new case reported since March 26. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253022680292327426?s=19 
 
 

4 Deputy Commissioner, Vinay Bublani and SSP, Alka Meena paid floral tributes to 
Shaheed-E-Azam, Sardar Bhagat Singh at village Khatkar Kalan, a great source of 
inspiration for the whole district during the fight against the COVID-19.  
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253023328614281216?s=19 

https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235808319923084/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235806936589889/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235805133256736/
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1235804413256808/
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253025030184693761?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253024108964540416?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253022680292327426?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253023328614281216?s=19


 
 

5 COVID Survivor Jaskaran Singh Exhorts People to Stay Home Stay Safe 
/ 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253025292106391552?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Procurement Process Going On Smoothly in SBS Nagar. As many as 31427 MT of wheat 
purchased by Wednesday evening. 
 
 

2 District Mandi Officer Appeals Farmers to bring wheat in Mandis as per specifications of 
GOI 
 

3 Nawanshahr : the first ‘ Hot Spot” of COVID-19 in state emerges as a core fighter. The 
District administration gives warm “send Off” to the 18th Corona Positive patient at Civil 
Hospital.No new case reported since March 26. 
 

4 Deputy Commissioner, Vinay Bublani and SSP, Alka Meena paid floral tributes to 
Shaheed-E-Azam, Sardar Bhagat Singh at village Khatkar Kalan, a great source of 
inspiration for the whole district during the fight against the COVID-19.  
 

5 COVID Survivor Jaskaran Singh Exhorts People to Stay Home Stay Safe 
 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਿੀ ਮਮਤਾ ਵਦਿਸ ਤ ੇਟੀਕਾ ਕਰਨ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2494122344233051/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਿੀ ਮਮਤਾ ਵਦਿਸ ਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1252936665414299650?s=19 

  

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253025292106391552?s=19
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2494122344233051/
https://twitter.com/DproSri/status/1252936665414299650?s=19


 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਿੀ ਮਮਤਾ ਵਦਿਸ ਤ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ 

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਸਿਤ ਉਪ੍ਾਅ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ-- ਡੀ.ਸੀ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕੀ ਕੈਂਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਢ਼ੁਕਿ ੇਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤ ੇ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324938224366997?d=n&sfns=m
o  

2 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325027524358067?d=n&sfns=m
o  

3 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325196667674486?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਸਰੀ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਸਿਤ ਉਪ੍ਾਅ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ-- ਡੀ.ਸੀ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕੀ ਕੈਂਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਢ਼ੁਕਿ ੇਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤ ੇ

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252912338161680384?s=21  

2 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ? 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252950718933168129?s=21  

3 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253169407062192129?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324938224366997?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1324938224366997?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325027524358067?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325027524358067?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325196667674486?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325196667674486?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252912338161680384?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1252950718933168129?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253169407062192129?s=21


1 ਸਰੀ ਮ਼ੁਕਤਸਰ ਸਾਵਹਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮ਼ੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਸਿਤ ਉਪ੍ਾਅ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ-- ਡੀ.ਸੀ 
ਵਜ਼ਲਹਾ ਪ੍ਰਬੰਿਕੀ ਕੈਂਪ੍ਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਚਾਅ ਲਈ ਢ਼ੁਕਿ ੇਪ੍ਰਬੰਿ ਕੀਤ ੇ

 

2 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਉੱਚ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਜਾਂ ਮਾਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ? 

 

3 ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਨੂੰ  ਪ੍ਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਬੰਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਵਿਿਸੇ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114138
731951554/?type=3&theater 

2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 10180 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਿਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112464
012119026/?type=3&theater 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਿ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਵਿਿੇ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3112150612150366/31121
50185483742/?type=3&theater 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਵਡਟ 
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111880
932177334/?type=3&theater 

5 ਿੂਨ ਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ(Photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111995
905499170/?type=3&theater 

6 Purchase started by Hon'ble DC Sir in main Mandi TarnTaran{Video} 
https://www.facebook.com/watch/?v=548040436122916 

7 ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਸਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕ਼ੁਮਾਰ ਸੱਭਰਿਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ 877 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਦੇ 2459 
ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ (ਿੀਡੀਓ) 

https://www.facebook.com/watch/?v=560188981285735 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114138731951554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114138731951554/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112464012119026/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112464012119026/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3112150612150366/3112150185483742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3112150612150366/3112150185483742/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111880932177334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111880932177334/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111995905499170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3111995905499170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=548040436122916
https://www.facebook.com/watch/?v=560188981285735


8 ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਵੜਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਾਹੀਂ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ (Photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112073
248824769/?type=3&theater 

9 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਫਸੇ ਸਰਿਾਲੂ ਨੂੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਚੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗੀ ਿਾਵਪ੍ਸ(Photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112063
355492425/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਬੰਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸੇਸ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-
2302387776459991/posts/?ref=page_internal 

2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 10180 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸਨਰ 

https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-
2302387776459991/posts/?ref=page_internal 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਿੇ 

ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252936107991289856 

4 ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਘੂੰਵਰਆ ਂਤੋਂ ਕੋਈ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ 

ਸਤਹਾ ਤੇ ਵਰਿ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252934265890693124 

5 ਇਸ ਦਾਅਿੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਵੜਆਂ ਦੇ ਚੱਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ 
ਹੈ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252926551206887425 

6 ਸਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਵਹਬ ਫਸੇ ਸਰਿਾਲੂ ਨੂੰ  ਪੰ੍ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ੍ਣ ੇਿਰਚੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇਗੀ ਿਾਵਪ੍ਸ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252923965984522248 

7 ਿੂਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ  
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252913811234926594 

8 Purchase started  by Hon'ble DC Sir in main Mandi Tarntaran 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252905109937414148 

9 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਵਡਟ 

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252895235207806976 

 
WhatsApp 
 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112073248824769/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112073248824769/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112063355492425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3112063355492425/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-2302387776459991/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-2302387776459991/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-2302387776459991/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-2302387776459991/posts/?ref=page_internal
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252936107991289856
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252934265890693124
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252926551206887425
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252923965984522248
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252913811234926594
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252905109937414148
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1252895235207806976


S.N. TEXT 

1 ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ ਿੱਲੋਂ ਸਬੰਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਨਾਲ ਵਿਿਸੇ ਮੀਵਟੰਗ 

2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਹ਼ੁਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ 10180 ਵਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਾਸ-ਵਡਪ੍ਟੀ 
ਕਵਮਸਨਰ 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਿਰੀਦ ਿ਼ੁਰੂ ਕਰਿਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 
ਵਿਿੇ ਪ੍ਹ਼ੁੰ ਚੇ ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

4 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦਨੇਜ਼ਰ ਿਰੀਦ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਵਡਟ 
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ-ਵਡਪ੍ਟੀ ਕਵਮਿਨਰ 

 
 
 
 
 


	1. Details of Samples and Cases:-
	1. Cumulative Cases:-

