
 

Date: 24-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 10611 

2 Total No. of samples sent 10611 

3 Total No. of patients tested positive till date 298 

4 Total No. of patients tested negative 8310 

5 Results Awaited 2003 

6 No. of patients cured 70 

7 Active cases 211 

8 No. of Patients on oxygen support NIL 

9 Patients who are critical and on ventilator 

support 
01 

10 Total Deaths reported 17 



      Patients reported positive on 24.4.2020- 11 
 

District Number of cases Remarks 

Jalandhar 01 Contact of Positive case 

Patiala 06 Contacts of Positive case 

Ludhiana 01 Contact of Positive case 

Mansa 02 Tablighi cases 

Amritsar 01 Contact of Positive case 

 

On 24-04-2020 
• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- NIL 

• Number of new patients cured- 2 from Jalandhar, 1 from Sangrur & 1 from Hoshiarpur 

• Number of new deaths reported- NIL 

 

2. Cumulative Cases:- 
 
 

S. No. District Total Confirmed Cases Total Active 
Cases 

Total Cured Deaths 

1. Jalandhar 63 54 7 2 

2. SAS Nagar 63 47 14 2 

3. Patiala 55 54 1 0 

4. Pathankot 24 18 5 1 

5. SBS Nagar 19 0 18 1 

6. Ludhiana 17 9 4 4 

7. Amritsar 14 11 1 2 

8. Mansa 13 11 2 0 

9. Hoshiarpur 7 1 5 1 

10. Moga 4 0 4 0 

11. Faridkot 3 2 1 0 

12. Kapurthala 3 1 1 1 

13. Ropar 3 0 2 1 

14. Sangrur 3 1 2 0 

15. Barnala 2 0 1 1 

16. FG Sahib 2 0 2 0 

17. Ferozepur 1 1 0 0 

18. Gurdaspur 1 0 0 1 

19 Muktsar 1 1 0 0 

 Total 298 211 70 17 

 

 



IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. CAPT AMARINDER DIRECTS INDUSTRIES DEPT & DCs TO GIVE APPROVAL & 

CURFEW PASSES FOR REOPENING TO ELIGIBLE INDUSTRY WITHIN 12 HOUR. 

Will raise issue of Central support for industry during Monday’s VC with PM   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/capt-amarinder-directs-industries-dept-dcs-give-
approval-curfew-passes-reopening-eligible   

 
2. WILL GO BY EXPERT COMMITTEE ADVICE & GROUND SITUATION IN DECIDING 

ON LOCKDOWN LIFTING, SAYS CAPT AMARINDER    

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/will-go-expert-committee-advice-ground-situation-
deciding-lockdown-lifting-says-capt 
 

3. Narendra Modi appreciates arrangements made by Punjab Government for wheat 

harvesting and procurement during the lockdown   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/%C2%A0narendra-modi-appreciates-
arrangements-made-punjab-government-wheat-harvesting-and   

 
4. Verka now echoes at National level with pride: Sukhjinder Singh Randhawa 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/verka-now-echoes-national-level-pride-sukhjinder-
singh-randhawa   

 

5. EXPERTS FROM JH UNIVERSITY USA, CPR NEW DELHI AND PGI CHD. DISCUSS 

APPROACHES TO STRENGTHEN TESTING STRATEGY FOR PUNJAB  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/discuss-approaches-strengthen-testing-strategy-
punjab 
 

6. COVID-19: PUNJAB GOVT ISSUES ADVISORY ON MAINTAINING HYGIENE & 

SANITIZATION IN BANKS. Asks to promote digital transaction and maintain visiting 

customers proper log   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/covid-19-punjab-govt-issues-advisory-maintaining-

hygiene-sanitization-banks 

7. LG ELECTRONICS DONATE CONSUMER DURABLE PRODUCTS IN HOSPITALS 

SET UP FOR COVID-19   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/lg-electronics-donate-consumer-durable-products-
hospitals-set-covid-19 
 

8. PUNJAB COMMENCES TELEMEDICINE SERVICES IN HEALTH & WELLNESS 

CENTERS IN WAKE OF COVID-19: BALBIR SINGH SIDHU 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-commences-telemedicine-services-health-
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wellness-centers-wake-covid-19-balbir-singh   
 

9. Punjab Government issues advisory for farmers and combine-operators  

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/ 

 

10. In a major reprieve to the cane growers across the state, Chief Minister Captain Amarinder Singh 

has released ₹50 Crore to the State Cooperative Sugar Mills for clearing their payment arrears 

amid curfew/lockdown imposed due to #COVID19 pandemic. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547226732240101&id=1412317599064359 

 

11. The Government agencies and private Traders have procured 6,47,371 metric tonnes of wheat in 

Punjab on ninth day of procurement. The Government agencies procured 6,46,830 MT of wheat 

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

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547300928899348&id=1412317599064359 

 

12. Despite Lockdown in the month of March, about 32000 pregnant women have registered for 

Antenatal Check-up and 25000 deliveries have been taken place at both govt. and private 

hospitals in the State. To further improve the Facilities for Pregnant women and Children, the 

Health Minister has issued the orders that all the empanelled private hospitals for Sarbat Sehat 

Bima Yojna could now admit the pregnant women for Caesarean delivery, high Risk delivery 

and Normal delivery and caesarean hysterectomy under this scheme without any need of taking 

referral from govt. facilities.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547616585534449&id=1412317599064359 

 

13. Amid a massive increase in complaints of domestic violence against women since the 

curfew/lockdown kicked in, the Punjab Police has formulated a detailed strategy to tackle such 

cases, with daily action taken reports to be submitted by the DSP for Crime Against Women 

(CAW). 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547619102200864&id=1412317599064359 

 

14. "I thank all Panchayats in Punjab for standing tall with the Government in the battle against 

#Covid19. Not only Panchayats are actively taking care of underprivileged, but are also enforcing 

self-quarantine, which is helping us win this battle. On #NationalPanchayatiRajDay, I salute you 

all", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970283106762345&id=631211620669497 

 

15. More than 3,000 Punjabi pilgrims will be travelling from Hazur Sahib, Nanded via Madhya 

Pradesh and Rajasthan to Punjab for which the state government is making all the neccessary 

arrangements for their transportation. Punjab Cheif Minister Captain Amarinder Singh requested 

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot and MP Chief Minister Shivraj Chouhan personal 

intervention to facilitate travel through their respective States.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970308046759851&id=631211620669497 

 
 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-commences-telemedicine-services-health-wellness-centers-wake-covid-19-balbir-singh
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547226732240101&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547300928899348&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547616585534449&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547619102200864&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970283106762345&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970308046759851&id=631211620669497


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 23/04/2020 to 2:00 PM 24/04/2020)  
 

FACEBOOK 

S.N. Post with link  

1 ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਨਿਘਿ ਖਰੀਦ ਿ ੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਿੇ ਿੀ ਅਿਾਜ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਸੂੰਭਾਲੇ 

ਹੋਏ ਹਿ ਤਾਂ ਨਕ #ਕੋਨਿਡ19 ਕਾਰਿ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਰ ਨਕਸਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਕਣਕ ਨਲਆਉਣ 

ਅਤ ੇਿੇਚਣ ਨਿਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਿਾ ਆਿੇ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨਦਆਂ ਿਧੀਕ ਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਨਿਕਾਸ 

ਨਿਸਿਾਜੀਤ ਖੂੰਿਾ ਿੇ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ 3195 ਗਾਰਡੀਅਿਜ਼ ਆਫ ਗਿਰਿੈਂਸ (ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਿ ੂੰ ਖਰੀਦ 

ਪਰਨਿਆ ਲਈ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਤਾਇਿਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਇਹ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. 

ਸ ਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 1683 ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 
To ensure hassle free and smooth procurement of wheat across all the mandis in the 
state, the Punjab Government has deputed 3195 Guardians of Governance (GoGs) to 
assist the Mandi Board in its gigantic task amid curfew/lockdown due to Covid-19. 
Disclosing this, ACS Development Viswajeet Khanna said that these guardians deployed in 
1683 mandis would oversee the ongoing procurement operations besides maintaining 
health protocol including social distancing amongst all the stakeholders to keep the 
spread of corona virus under check. Apart from these, GoGs have also been mandated to 
regulate the safe movement of traffic in sync with staff of the market committees and 
Mandi Board to avoid crowd and congestion there. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547044502258324&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969667663490556&id=631211620669497  

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1120381991660814&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1120381751660838&id=63121162066949
7  

3 ਸ ਚਿਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547037022259072&id=14123175990643
59  

4 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

ਜਿਾਬ । 
|| April 23, 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, Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at 
Chandigarh and reply to frequently asked questions by Mr. Vipul Ujwal, IAS. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=161998641832612&id=141231759906435
9  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=161999558499187&id=631211620669497  
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=161999558499187&id=631211620669497


5 #ਕੋਨਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਿ ਲਗਾਏ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚਿੱਲਨਦਆਂ ਗੂੰਿਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਨਦਆਂ 

ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਮਿੱਲਾਂ ਿ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।  
In a major reprieve to the cane growers across the state, Chief Minister Captain 
Amarinder Singh has released ₹50 Crore to the State Cooperative Sugar Mills for clearing 
their payment arrears amid curfew/lockdown imposed due to #COVID19 pandemic. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547226732240101&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969827326807923&id=631211620669497  

6 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਿੇ ਸ ਬੇ ਨਿਿੱਚ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰ ਿ ੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰਿ ਿਾਸਤੇ 

ਉਿਾਂ ਮਾਨਹਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  #ਕੋਨਿਡ ਿਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ 

ਉਿਾਂ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ 

ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। 
Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered detailed audit of every #COVID 
death by experts to understand and check the high mortality rate in the state, and also 
stated that the government was also strengthening its pandemic containment measures, 
under the guidance of an expert team. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547228478906593&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969828720141117&id=631211620669497  

7 ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਿੋਿੇਂ ਨਦਿ 6,47,371 ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਸ 

ਨਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  6,46,830 ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ  ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਂ ਿਲੋਂ  541 ਮੀਨਟਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
The Government agencies and private Traders have procured 6,47,371 metric tonnes of 
wheat in Punjab on ninth day of procurement. The Government agencies procured 
6,46,830 MT of wheat 541 MT has been procured by the private traders(arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547300928899348&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969900836800572&id=631211620669497 

8 ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਨਿਘਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੂੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸਿੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਦਆਂ ਮੂੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕਿੱਤਰ ਰਿੀ ਭਗਤ ਿੇ 

ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਸ ਬਾ ਭਰ ਨਿਿੱਚ 24 ਲਿੱਖ ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। 
Expressing satisfaction over the ongoing wheat procurement operations and 
arrangements put in place to facilitate all stakeholders, the Secretary Mandi Board Ravi 
Bhagat said that over 24 lakh metric tonne of wheat had been procured across the state 
till date. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547614608867980&id=14123175990643
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9 ਮਾਰਚ ਮਹੀਿੇ ਨਿਿੱਚ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਿ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਲਗਭਗ 32000 ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿ ੂੰ ਐਿਟੈਿੀਟਲ 

(ਜਿਮ-ਪ ਰਿ) ਚੈੈੱਕ-ਅਪ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤ ੇਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨਿਿੱਜੀ ਦੋਿਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿਿੱਚ 

25,000 ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਭਿਤੀ ਮਨਹਲਾਿਾਂ ਅਤ ੇਬਿੱਨਚਆਂ ਲਈ ਸਹ ਲਤਾਂ ਿ ੂੰ ਹੋਰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 

ਨਸਹਤ ਮੂੰਤਰੀ ਿੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿ ਨਕ ਸਰਬਿੱਤ ਸਨਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਿਾ ਤਨਹਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ 

ਗਰਭਿਤੀ ਮਨਹਲਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਸਜ਼ੇਰੀਅਿ ਨਡਲੀਿਰੀ, ਹਾਈ ਨਰਸਕ ਨਡਲੀਿਰੀ, ਿਾਰਮਲ ਨਡਨਲਿਰੀ ਅਤ ੇਸਜ਼ੇਰੀਅਿ 

ਨਹਸਟਰ ੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਾਿਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿਹੀਂ 

ਹੋਿੇਗੀ। 
Despite Lockdown in the month of March, about 32000 pregnant women have registered 
for Antenatal Check-up and 25000 deliveries have been taken place at both govt. and 
private hospitals in the State. To further improve the Facilities for Pregnant women and 
Children, the Health Minister has issued the orders that all the empanelled private 
hospitals for Sarbat Sehat Bima Yojna could now admit the pregnant women for 
Caesarean delivery, high Risk delivery and Normal delivery and caesarean hysterectomy 
under this scheme without any need of taking referral from govt. facilities. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547226732240101&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547226732240101&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969827326807923&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547228478906593&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547228478906593&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969828720141117&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547300928899348&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547300928899348&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=969900836800572&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547614608867980&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547614608867980&id=1412317599064359


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547616585534449&id=14123175990643
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10 ਸ ਚਿਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਿੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639382198836&id=14123175990643
59  

11 ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸਿੱਨਖਆ ਅਤ ੇਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੂੰਤਰੀ, ਨਿਜੇ ਇੂੰਦਰ ਨਸੂੰਗਲਾ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਪੂੰਜਾਬ ਨਿਿੱਚ ਕੋਨਿਡ -19 ਦੇ ਪਰਕੋਪ 

ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਖਰੀਦ ਪਰਨਕਨਰਆ ਸੁਚਾਰ   ਢੂੰਗ ਿਾਲ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸੂੰਗਰ ਰ 

ਨਜ਼ਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਿਾਰ ਨਿਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਨਫਰ ਸ ਬੇ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੈੱਭਨਰਆ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਅੂੰਿ ਭੂੰਡਾਰ ਨਿਿੱਚ 

ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਨਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਕਸਾਿਾਂ ਅਤ ੇਮਜ਼ਦ ਰਾਂ, ਕਨਮਸ਼ਿ ਏਜੂੰਟਾਂ, ਖਰੀਦ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਿਾਂ 

ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਿਾਂ ਦੀ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਿਾਂ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਪਨਹਲੇ 8 ਨਦਿਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸੂੰਗਰ ਰ ਿੇ ਸ ਬੇ  ਦੀ 10 

ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਨਸੂੰਗਲਾ ਿੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਨਕਸਾਿਾਂ ਿੇ ਿੀ 

ਸੂੰਗਰ ਰ ਨਿਿੱਚ ਸੁਚਾਰ  ਖਰੀਦ ਪਰਨਕਨਰਆ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿ ੂੰ ਸਨਹਯੋਗ ਨਦਿੱਤਾ। 
Punjab education and PWD minister Mr. Vijay Inder Singla, on Thursday, said that despite 
the challenges and threats of Covid-19 spread in Punjab, the procurement process is 
underway smoothly and Sangrur district once again has emerged as leader of Punjab in 
wheat crop production. He also lauded the efforts of farmersof the district and other 
stakeholders including laborers, commission agents, purchasing staff for contributing 
maximum share in the foodgrain bowl of the state. He said that in the first 8 days, 
Sangrur has purchased around 10 percent wheat of the state. Mr. Singla said that besides 
of efforts of the government, the farmers also cooperated with the administration to 
carry out smooth procurement process in Sangrur. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547620858867355&id=14123175990643
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12 #ਨਕਸਾਿਦੀਜ਼ਬੁਾਿੀ ; ਨਕਸਾਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਿ ੂੰ ਗੁਰ  ਿਾਿਕ ਰਾਈਸ ਨਮਿੱਲ, ਸੁਲਤਾਿਪੁਰ 

ਲੋਧੀ, ਕਪ ਰਥਲਾ ਨਿਖੇ ਸਥਾਨਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂੰਡੀ ਫੜ੍ ਨਿਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ #ਕੋਨਿਡ_9 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਨਿਘਿ ਖਰੀਦ ਿ ੂੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 
#FarmersSpeaks ; Farmer Rakesh Kumar who brings his wheat crop at special mandi yard 
arranged at Guru Nanak Rice Mill, Sultanpur Lodhi, Kapurthala sharing his view regarding 
#SmoothProcurement ensured by the Punjab Government despite #Covid_19 crisis. 
#PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547717302191044&id=14123175990643
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13 ਕਰਨਫਊ/ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਘਰੇਲ  ਨਹੂੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨ ਸਕਾਇਤਾਂ ਨਿਚ ਭਾਰੀ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ  

ਮਿੱਦੇੇੇਿਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਪੁਨਲਸ ਿੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸਥਾਰਤ ਰਣਿੀਤੀ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਨਜਸ ਤਨਹਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਿ ੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਅਪਰਾਧ  (ਸੀ.ਏ.ਡਬਨਲਊ) ਸਬੂੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ  

ਨਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
Amid a massive increase in complaints of domestic violence against women since the 
curfew/lockdown kicked in, the Punjab Police has formulated a detailed strategy to tackle 
such cases, with daily action taken reports to be submitted by the DSP for Crime Against 
Women (CAW). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547619102200864&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970215340102455&id=631211620669497  

14 #ਕੋਰੋਿਾਿਾਇਰਸ ਿ ੂੰ ਕਾਬ  ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿ ੂੰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਂਨਦਆਂ, ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਰ 

ਨਕਸਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕੂੰਬਾਈਿ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਿ ੂੰ ਸਰੁਿੱਨਖਅਤ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ੀ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨਲੂੰਕ ਤੇ ਕਨਲਿੱਕ ਕਰੋ > 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/farm/ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547616585534449&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547616585534449&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639382198836&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639382198836&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547620858867355&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547620858867355&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547717302191044&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547717302191044&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547619102200864&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547619102200864&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970215340102455&id=631211620669497


Further scaling up the efforts to contain #CoronaVirus, the Punjab Government has 
issued advisory for farmers and combine operators for safe farming practices in wake of 
the pandemic. ( Click at this link to read in detail > 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/ ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547756098853831&id=14123175990643
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970349070089082&id=631211620669497  

15 "ਰਮਜ਼ਾਿ ਮਹੀਿੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨਰਆਂ ਿ ੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਪਨਿਿੱਤਰ ਨਦਹਾੜ੍ਾ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ 

ਨਜ਼ੂੰਦਗੀ ਨਿਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਸਾਨਰਆਂ ਿ ੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਨਕ ਰਮਜ਼ਾਿ ਦਾ ਇਹ ਪਨਿਿੱਤਰ ਨਦਹਾੜ੍ਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹ ਕੇ ਮਿਾਓ ਤੇ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੂੰਤਰੀ  
"Best wishes to all on the beginning of the holy month of Ramadan. I request & strongly 
urge all to stay at home and pray for the well being of everyone", Captain Amarinder 
Singh, Punjab Chief Minister. #RamadanMubarak 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547743375521770&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970336086757047&id=631211620669497 
9 

17  "ਕੋਨਿਡ-19 ਨਿਰੁਿੱਧ ਨਿਿੱਢੀ ਲੂੰਬੀ ਜੂੰਗ ਨਿਿੱਚ ਆਨਖਰਕਾਰ ਚੂੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਮਲਣ ਲਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਿ। ਿਿਾਂਸ਼ਨਹਰ ਤੇ ਮੋਗਾ 

ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਨਰਆਂ ਲਈ ਸੁਕ ਿ ਭਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਿਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਸਾਿ ੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 

ਆਪਣਾ ਸਨਹਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਿ ਤੇ ਮੈਿ ੂੰ ਪ ਰਾ ਯਕੀਿ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਨਮਸ਼ਿ ਫ਼ਤਨਹ ਨਿਿੱਚ ਫ਼ਤਨਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ", ਕੈਪਟਿ 

ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 
"In the long fight against #Covid19, finally we have started to receive good news with 
Nawanshahr & Moga coming out of this disease. I thank all Punjabis for it is with your co-
operation only that we have fared well so far. I am sure together we will triumph in this 
Mission Fateh", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970219726768683&id=631211620669497  

18 "ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਿ ੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਨਿਰੁਿੱਧ ਨਿਿੱਢੀ ਲੜ੍ਾਈ 

ਨਿਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਧਾਈ ਨਦੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਿਾ ਨਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਪੂੰਡਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ 

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ, ਬਲਨਕ ਸਿੈ-ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਿੀ ਲਾਗ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਨਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ 

ਿ ੂੰ ਨਜਿੱਤਣ ਨਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਿੱਡੀ ਭ ਨਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਮੈਂ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਦਿਸ ਮੌਕੇ ਪੂੰਜਾਬ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਨਹ ਨਦਲੋਂ  ਧੂੰਿਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ", ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 
"I thank all Panchayats in Punjab for standing tall with the Government in the battle 
against #Covid19. Not only Panchayats are actively taking care of underprivileged, but are 
also enforcing self-quarantine, which is helping us win this battle. On 
#NationalPanchayatiRajDay, I salute you all", Captain Amarinder Singh, Punjab Chief 
Minister 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970283106762345&id=631211620669497  

19 ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲ  ਮਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਿਾਂਦੇੜ੍ ਤੋਂ ਪੂੰਜਾਬ 

ਪਹੁੂੰਚਣਗੇ। ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਿ੍ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾ। ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ 

ਿੇ ਰਾਜਸਥਾਿ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਨਹਲੋਤ ਅਤੇ ਮਿੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨਸ਼ਿਰਾਜ ਚੌਹਾਿ ਿ ੂੰ ਬਿੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਕ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨਿਿੱਚ ਇਿ੍ਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਿ ੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਖਾਲੇ ਢੂੰਗ 

ਿਾਲ ਪੂੰਜਾਬ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਣ। 
More than 3,000 Punjabi pilgrims will be travelling from Hazur Sahib, Nanded via Madhya 
Pradesh and Rajasthan to Punjab for which the state government is making all the 
neccessary arrangements for their transportation. Punjab Cheif Minister Captain 
Amarinder Singh requested Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot and MP Chief Minister 
Shivraj Chouhan personal intervention to facilitate travel through their respective States. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970308046759851&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547756098853831&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547756098853831&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970349070089082&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547743375521770&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547743375521770&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970336086757047&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970219726768683&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970283106762345&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970308046759851&id=631211620669497


 
TWITTER 
 

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

1 To ensure hassle free and smooth procurement of wheat across all the mandis in the 
state, Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government has deputed 3195 
Guardians of Governance (GoGs) to assist the Mandi Board in its gigantic task amid 
curfew/lockdown due to #COVID19 
 
 https://t.co/IGcIpPhceP  
 
https://twitter.com/CMOPb/status/1253264019529621504?s=19  

2 Chief Minister @capt_amarinder singh writes to all CMs urging them to pursue 

with @PMOIndia the 3-pronged financial strategy he had suggested for bailing 

states out of #COVIDー19 crisis. #punjabfightscorona  
https://t.co/rnmAATppSJ  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253265895452897285?s=19  

3 Chief Minister @capt_amarinder Singh has ordered detailed audit of every #COVID death 
by experts to understand and check the high mortality rate in the state, and stated that 
government was also strengthening its pandemic containment measures, under the 
guidance of an expert team  
https://t.co/yjhyh5yQoF  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253269607789367297?s=19  

4 In a major reprieve to the cane growers across the state, Chief Minister 
@capt_amarinder Singh has released ₹50 Crore to the State Cooperative Sugar Mills for 
clearing their payment arrears amid curfew/lockdown imposed due to COVID-19 
pandemic.   
https://t.co/noKHxCXZuD  

5 Amid a massive increase in complaints of domestic violence against women since the 
curfew/lockdown kicked in, @PunjabPoliceInd has formulated a detailed strategy to 
tackle such cases, with daily action taken reports to be submitted by the DSP for Crime 
Against Women (CAW). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253273177624416257?s=19  

6 Despite Lockdown in month of March, about 32,000 pregnant women have registered for 
Antenatal Check-up & 25,000 deliveries have been taken place at both govt and private 
hospitals in the State. To further improve Facilities for Pregnant women & 
Children.....(1/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253322829883338756?s=19  

7 Punjab Rural Development & Panchayat Minister, Tript Rajinder Singh Bajwa 
congratulated all Panchayats, Block Samitis & Zila Parishads of state on occasion of 
#NationalPanchayatiRajDay & lauded role of all Panchayati Raj Institutions of state 
fighting  battle against Corona. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253324456405028869?s=19  

8 In a battle against #Covid19 pandemic outbreak, Punjab Vigilance Bureau today 
distributed face shields for protection of frontline health workers in Civil Surgeon office 
at S.A.S Nagar. 
 https://t.co/om5EJSyJ0w  

https://t.co/IGcIpPhceP
https://twitter.com/CMOPb/status/1253264019529621504?s=19
https://t.co/rnmAATppSJ
https://twitter.com/CMOPb/status/1253265895452897285?s=19
https://t.co/yjhyh5yQoF
https://twitter.com/CMOPb/status/1253269607789367297?s=19
https://t.co/noKHxCXZuD
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253273177624416257?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253322829883338756?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253324456405028869?s=19
https://t.co/om5EJSyJ0w


9 |April 23, 2020| Official statement on authentic real-time information about #COVID_19 
and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread of 
#CoronaVirus, by Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at Chandigarh. 
 https://t.co/trtktdOjoQ  

10 Expressing satisfaction over  ongoing wheat procurement operations and arrangements 
put in place to facilitate all stakeholders, Secretary Mandi Board Ravi Bhagat said that 
over 24 lakh metric tonne of wheat had been procured across state till date  
 https://t.co/s97vQ8Gxla  

11 Punjab Education & PWD minister @VijayIndrSingla stated that despite challenges and 
threats of #Covid19 spread in #Punjab, procurement process is underway smoothly & 
Sangrur district once again has emerged as leader of Punjab in wheat crop 
production.......(1/2) 
 https://t.co/S3Zkc02tm0  

12 The Government agencies and private Traders have procured 6,47,371 metric tonnes of 
wheat in Punjab on ninth day of procurement. The Government agencies procured 
6,46,830 MT of wheat 541 MT has been procured by the private traders(arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253368631284494337?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253368571981213696?s=19  

13 RT I thank all Panchayats in Punjab for standing tall with the Govt in battle against 
#Covid19. Not only Panchayats are actively taking care of underprivileged, but are also 
enforcing self-quarantine, which is helping us win this battle. On 
#NationalPanchayatiRajDay, I salute you!  
https://t.co/aNUIGGkTLP  

14 In a long fight against #Covid19, Punjab has finally started to revive against #Corona with 
Nawanshahr & Moga coming out of this deadly epidemic. Chief Minister 
@capt_amarinder singh has thanked citizens of the state for thier co-operation and 
support. #PunjabFightsCorona  
https://t.co/QPMyCoUIct  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253556527794991105?s=19  

15 "Best wishes to all on the beginning of the holy month of Ramadan. I request & strongly 
urge all to stay at home and pray for the well being of everyone", @capt_amarinder 
Singh, Punjab Chief Minister #RamadanMubarak 
 https://t.co/5wGHLpIgK7  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253557483173543936?s=19  

16 #FarmerslSpeaks ; Farmer Rakesh Kumar who brings his wheat crop at special mandi yard 
arranged at  Guru Nanak Rice Mill, Sultanpur Lodhi, Kapurthala sharing his view regarding 
#smoothProcurement ensured by the Punjab Government amid #Covid_19 crisis. 
#PunjabFightsCorona  
https://t.co/Mhy4KGAyiM  

17 Further scaling up the efforts to contain #CoronaVirus, the Punjab Government has 
issued advisory for farmers and combine operators for safe farming practices in wake of 
the pandemic. Click at this link to read in detail > https://t.co/V6i32OL3QL ) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253587384962179073?s=19  

18 Chief Minister @capt_amarinder singh has applauded the support given by people of 
#Punjab during the #Curfew and requested them to keep supporting @PunjabGovtIndia  
as the safety of citizens is his top most priority. 
 https://t.co/V17CJmyQaA  
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https://t.co/s97vQ8Gxla
https://t.co/S3Zkc02tm0
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253368631284494337?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1253368571981213696?s=19
https://t.co/aNUIGGkTLP
https://t.co/QPMyCoUIct
https://twitter.com/CMOPb/status/1253556527794991105?s=19
https://t.co/5wGHLpIgK7
https://twitter.com/CMOPb/status/1253557483173543936?s=19
https://t.co/Mhy4KGAyiM
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1253587384962179073?s=19
https://t.co/V17CJmyQaA


19 All the formalities have already been done with the @CMOMaharashtra for the people 
stuck in Hazur Sahib. Chief Minister @capt_amarinder singh led @PunjabGovtIndia has 
decided to pay for their transportation assuring their arrival soon. 
https://twitter.com/CMOPb/status/1253330223396872196?s=19  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆਂ ਨੇ ਿੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱ ਚ ਮੋਰਚੇ  ੰਭਾਲੇ 

ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਰਕ #ਕੋਰਿਡ19 ਕਾਰਿ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਰ ਨਕਸਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਕਣਕ ਨਲਆਉਣ ਅਤੇ 

ਿੇਚਣ ਨਿਿੱਚ ਨਕਸੇ ਨਕਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਿਾ ਆਿੇ। ਇਹ ਪਰਗਟਾਿਾ ਕਰਨਦਆਂ ਿਧੀਕ ਮੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨਿਸਿਾਜੀਤ 

ਖੂੰਿਾ ਿੇ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿੇ 3195 ਗਾਰਡੀਅਿਜ਼ ਆਫ ਗਿਰਿੈਂਸ (ਪਰਬੂੰਧਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਿ ੂੰ ਖਰੀਦ ਪਰਨਿਆ ਲਈ ਮੂੰਡੀ 

ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਿੱਚ ਤਾਇਿਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਇਹ ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਸ ਬਾ ਭਰ ਦੀਆਂ 1683 

ਮੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਚਿੱਲ ਰਹ ੇਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ। 

To ensure hassle free and smooth procurement of wheat across all the mandis in the 
state, the Punjab Government has deputed 3195 Guardians of Governance (GoGs) to 
assist the Mandi Board in its gigantic task amid curfew/lockdown due to Covid-19. 
Disclosing this, ACS Development Viswajeet Khanna said that these guardians 
deployed in 1683 mandis would oversee the ongoing procurement operations besides 
maintaining health protocol including social distancing amongst all the stakeholders to 
keep the spread of corona virus under check. Apart from these, GoGs have also been 
mandated to regulate the safe movement of traffic in sync with staff of the market 
committees and Mandi Board to avoid crowd and congestion there. 

https://www.instagram.com/p/B_WihiPjvdD/ 
https://www.instagram.com/p/B_WizptDecV/  

2 #ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਿ ਲਗਾਏ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚਿੱਲਨਦਆਂ ਗੂੰਿਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਨਦਆਂ ਮੁਿੱਖ 

ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਮਿੱਲਾਂ ਿ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

In a major reprieve to the cane growers across the state, Chief Minister Captain 
Amarinder Singh has released ₹50 Crore to the State Cooperative Sugar Mills for 
clearing their payment arrears amid curfew/lockdown imposed due to #COVID19 
pandemic. 

 
https://www.instagram.com/p/B_Wij30DQnH/ 
https://www.instagram.com/p/B_Wi1VNjqzD/ 

3 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ   ਬੇ ਰਿੁੱ ਚ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਰ ਨ ੰ   ਮਝਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਿਾ ਤੇ 

ਉਨਾਂ ਮਾਰਹਰਾਂ ਿੁੱਲੋਂ #ਕੋਰਿਡ ਿਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੜ੍ਤਾਲ ਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਉਿਾਂ 

ਨਕਹਾ ਨਕ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਮਜ਼ਬ ਤ ਕਰ ਨਰਹਾ 

ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered detailed audit of every #COVID 
death by experts to understand and check the high mortality rate in the state, and also 
stated that the government was also strengthening its pandemic containment 
measures, under the guidance of an expert team. 
https://www.instagram.com/p/B_Wil_Hj_KZ/  
https://www.instagram.com/p/B_Wi2_VjZef/  

4 ਮਾਰਚ ਮਹੀਿੇ ਨਿਿੱਚ ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਿ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਲਗਭਗ 32000 ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿ ੂੰ ਐਿਟੈਿੀਟਲ (ਜਿਮ-

ਪ ਰਿ) ਚੈੈੱਕ-ਅਪ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਸ ਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨਿਿੱਜੀ ਦੋਿਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿਿੱਚ 25,000 

ਜਣੇਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਰਭਿਤੀ ਮਨਹਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਨਚਆਂ ਲਈ ਸਹ ਲਤਾਂ ਿ ੂੰ ਹੋਰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਸਹਤ ਮੂੰਤਰੀ ਿੇ 

ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿ ਨਕ ਸਰਬਿੱਤ ਸਨਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਿਾ ਤਨਹਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਗਰਭਿਤੀ ਮਨਹਲਾਿਾਂ ਿ ੂੰ 

ਸਜ਼ੇਰੀਅਿ ਨਡਲੀਿਰੀ, ਹਾਈ ਨਰਸਕ ਨਡਲੀਿਰੀ, ਿਾਰਮਲ ਨਡਨਲਿਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ੇਰੀਅਿ ਨਹਸਟਰ ੈਕਟੋਮੀ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਿ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਾਿਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

https://twitter.com/CMOPb/status/1253330223396872196?s=19
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/
https://www.instagram.com/p/B_WihiPjvdD/
https://www.instagram.com/p/B_WizptDecV/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A119/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_Wij30DQnH/
https://www.instagram.com/p/B_Wi1VNjqzD/
https://www.instagram.com/explore/tags/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid/
https://www.instagram.com/p/B_Wil_Hj_KZ/
https://www.instagram.com/p/B_Wi2_VjZef/


Despite Lockdown in the month of March, about 32000 pregnant women have 

registered for Antenatal Check-up and 25000 deliveries have been taken place at both 

govt. and private hospitals in the State. To further improve the Facilities for Pregnant 

women and Children, the Health Minister has issued the orders that all the 

empanelled private hospitals for Sarbat Sehat Bima Yojna could now admit the 

pregnant women for Caesarean delivery, high Risk delivery and Normal delivery and 

caesarean hysterectomy under this scheme without any need of taking referral from 

govt. facilities. 

https://www.instagram.com/p/B_WisKzD1aj/ 

5 ਕਰਨਫਊ/ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਘਰੇਲ  ਨਹੂੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨ ਸਕਾਇਤਾਂ ਨਿਚ ਭਾਰੀ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ 

ਮਿੱਦੇੇੇਿਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਪੁਨਲਸ ਿੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸਥਾਰਤ ਰਣਿੀਤੀ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜਸ 

ਤਨਹਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਿ ੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਸੀ.ਏ.ਡਬਨਲਊ) ਸਬੂੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

Amid a massive increase in complaints of domestic violence against women since the 

curfew/lockdown kicked in, the Punjab Police has formulated a detailed strategy to 

tackle such cases, with daily action taken reports to be submitted by the DSP for 

Crime Against Women (CAW). 

https://www.instagram.com/p/B_Wi-lCj4BK/ 
https://www.instagram.com/p/B_Wi5A0Diqv/  

6 "ਰਮਜ਼ਾਿ ਮਹੀਿੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨਰਆਂ ਿ ੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਪਨਿਿੱਤਰ ਨਦਹਾੜ੍ਾ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ 

ਨਜ਼ੂੰਦਗੀ ਨਿਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ ਸਾਨਰਆਂ ਿ ੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਨਕ ਰਮਜ਼ਾਿ ਦਾ ਇਹ ਪਨਿਿੱਤਰ ਨਦਹਾੜ੍ਾ ਆਪਣੇ 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਿਿੱਚ ਰਨਹ ਕੇ ਮਿਾਓ ਤੇ ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 

"Best wishes to all on the beginning of the holy month of Ramadan. I request & 

strongly urge all to stay at home and pray for the well being of everyone", 

@capt_amarindersingh, Punjab Chief Minister 

https://www.instagram.com/p/B_WsNukDS6n 
https://www.instagram.com/p/B_WsESMDgdl// 

 
 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

ਜਿਾਬ । 

|| April 23, 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, Mr. Rahul Gupta, the member of the State Control Room set up at 
Chandigarh and reply to frequently asked questions by Mr. Vipul Ujwal, IAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=T1hX-vHvZFw 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਰਿਡ – 19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਕ ਾਨਾਂ ਅਤ ੇਕੰਬਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ  ਲਾਹ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/farm/ 

https://www.instagram.com/p/B_WisKzD1aj/
https://www.instagram.com/p/B_Wi-lCj4BK/
https://www.instagram.com/p/B_Wi5A0Diqv/
https://www.instagram.com/capt_amarindersingh/
https://www.instagram.com/p/B_WsNukDS6n/
https://www.instagram.com/p/B_WsESMDgdl/
https://www.instagram.com/p/B_WsNukDS6n/
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=T1hX-vHvZFw
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/farm/


Punjab Government issues advisory for farmers and combine-operators 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/ 

 
 
Amritsar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ  ਨਮਾਨਤ -ਓ ਪੀ  ੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165453791587299?__tn__=-R 

2  ੰਤ ਰ ੰਘ   ੁੱ ਖਾ ਰ ੰਘ  ੰ ਥਾ ਿੁੱਲੋਂ ਰੈਡ ਕਰਾ  ਫੰਡ ਲਈ ਇਕ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰ ੰਘ ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਿਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਚੈਕ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165454578253887/?ty
pe=3&theater 

3 ਰਜਲੇ ਰਿਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਰਡਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

18 ਲੁੱ ਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ  ਹ ਲਤ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165454114920600?__tn__=-R 

4 ਆਜੀਰਿਕਾ  ਕੀਮ ਅਧੀਨ  ੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾ ਕ - ਪਲਿੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165453841587294/?ty
pe=3&theater 

5 Rate of Vegetables 
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165665934899418/?ty
pe=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ  ਨਮਾਨਤ -ਓ ਪੀ  ੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276022738313216 

2  ੰਤ ਰ ੰਘ   ੁੱ ਖਾ ਰ ੰਘ  ੰ ਥਾ ਿੁੱਲੋਂ ਰੈਡ ਕਰਾ  ਫੰਡ ਲਈ ਇਕ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰ ੰਘ ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਿਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਚੈਕ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276755864858624 

3 ਰਜਲੇ ਰਿਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਰਡਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

18 ਲੁੱ ਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ  ਹ ਲਤ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276446019076097 

4 ਆਜੀਰਿਕਾ  ਕੀਮ ਅਧੀਨ  ੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾ ਕ - ਪਲਿੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276261582991360 

https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165453791587299?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165454578253887/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165454578253887/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165454114920600?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165453841587294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165453841587294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165665934899418/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165665934899418/?type=3&theater
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276022738313216
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276755864858624
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276446019076097
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253276261582991360


5 Rate of Vegetables 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253566981585776646 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ  ਟਾਫ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ  ਨਮਾਨਤ -ਓ ਪੀ  ੋਨੀ 
ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 10 ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਾਨਾ 

2  ੰਤ ਰ ੰਘ   ੁੱ ਖਾ ਰ ੰਘ  ੰ ਥਾ ਿੁੱਲੋਂ ਰੈਡ ਕਰਾ  ਫੰਡ ਲਈ ਇਕ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰ ੰਘ ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਿਧੀਕ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ  ਚੈਕ 

3 ਰਜਲੇ ਰਿਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 1 ਲੁੱ ਖ ਤੋਂ ਿੁੱਧ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਰਡਆ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕਾ ਰਾਸ਼ਨ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

18 ਲੁੱ ਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ  ਹ ਲਤ 

4 ਆਜੀਰਿਕਾ  ਕੀਮ ਅਧੀਨ  ੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੱਪੜੇ ਦ ੇਮਾ ਕ - ਪਲਿੀ 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਬਰਨਾਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਿੁੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ   ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ  ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਅਧੀਨ ਰਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇਗਾ: ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫ਼ ਰ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456043035186724/ 
 

2 ਕਰੋਨਾ  ੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ ਰਟਆ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456041548520206/ 
 

3 ਐ ਡੀਐਮ ਿੁੱਲੋਂ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456025398521821/ 
 

4 ਐਮ ਡੀ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿੁੱਲੋਂ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456021778522183/ 
  

5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਦਿਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਿ ੂੰ ਕੋਨਿਡ-19 ਨਿਰੁਿੱਧ ਨਿਿੱਢੀ ਲੜ੍ਾਈ ਨਿਿੱਚ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਲ ਖੜ੍ੇ ਹੋਣ ਲਈ ਿਧਾਈ ਨਦੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਿਾ ਨਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਪੂੰਡਾਂ ਨਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਿਾਲ ਗਰੀਬਾਂ 

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ, ਬਲਨਕ ਸਿੈ-ਏਕਾਂਤਿਾਸ ਿੀ ਲਾਗ  ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ ਜੋ ਨਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੜ੍ਾਈ ਿ ੂੰ 

ਨਜਿੱਤਣ ਨਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਿੱਡੀ ਭ ਨਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿ। ਮੈਂ, ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਦਿਸ ਮੌਕੇ ਪੂੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 

ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਨਹ ਨਦਲੋਂ  ਧੂੰਿਿਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3112603742125270&id=18970178774882
8 
 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253566981585776646
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456043035186724/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456041548520206/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456025398521821/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456021778522183/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3112603742125270&id=189701787748828
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3112603742125270&id=189701787748828


6 ਕਰਨਫਊ/ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਘਰੇਲ  ਨਹੂੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨ ਸਕਾਇਤਾਂ ਨਿਚ ਭਾਰੀ ਿਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ  

ਮਿੱਦੇੇੇਿਜ਼ਰ ਪੂੰਜਾਬ ਪੁਨਲਸ ਿੇ ਅਨਜਹੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸਥਾਰਤ ਰਣਿੀਤੀ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

ਨਜਸ ਤਨਹਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੀਐਸਪੀ ਿ ੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਰੁਿੱਧ ਅਪਰਾਧ  (ਸੀ.ਏ.ਡਬਨਲਊ) ਸਬੂੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਿਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ  

ਨਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456016055189422/ 
 

7 Covid bulletin April 23, 2020 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455710445219983/ 
 

8 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

ਜਿਾਬ । 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/161999561832520/ 
 

9 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੋਨਿਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਰ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤਨਹਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ +91 1921 ਿੂੰਬਰ ਤੋਂ 

ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਾਬ ਜ਼ਰ ਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇ। 
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455609391896755/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 The Government agencies and private Traders have procured 6,47,371 metric tonnes of 
wheat in Punjab on ninth day of procurement. The Government agencies procured 
6,46,830 MT of wheat 541 MT has been procured by the private traders(arhtias). 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253368631284494337?s=08 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹ ਕਮ 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253211154123575296?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਬਰਨਾਲਾ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਿੁੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ   ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ  ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਅਧੀਨ ਰਲਆਂਦਾ ਜਾਿੇਗਾ: ਮ ੁੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
ਅਫ਼ ਰ 

 

2 ਕਰੋਨਾ  ੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜ ਰਟਆ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ 

 

3 ਐ ਡੀਐਮ ਿੁੱਲੋਂ  ਫਾਈ  ੇਿਕਾਂ ਦੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 
 

4 ਐਮ ਡੀ ਮਾਰਕਫੈੈੱਡ ਿੁੱਲੋਂ ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਰਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456016055189422/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455710445219983/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/161999561832520/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/455609391896755/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253368631284494337?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253211154123575296?s=08


 

5 Covid bulletin April 23, 2020 
 

6 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਨਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

ਜਿਾਬ । 
 

7 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੋਨਿਡ 19 ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜ਼ਰ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤਨਹਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੂੰ +91 1921 ਿੂੰਬਰ ਤੋਂ 

ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਾਬ ਜ਼ਰ ਰ ਨਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇ। 
 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਧਾਇਕ ਬਲਰਿੰਦਰ ਰ ੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਿਧੀਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਰਪੁੱਠ ਥੁੱਪ-ਥਪਾਈ 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ  ਰਕਾਰ ਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 
ਪ ਖ਼ਤਾ ਪਰਬੰਧ 

https://www.facebook.com/100015992495545/posts/669562240253520/?app=fbl 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਿੁੱਚ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਭ ਤੋਂ ਅਰਹਮ ਰੋਲ - ਮੈਂਬਰ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ਨ 

ਬਟਾਲਾ ਦੇ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ 

 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/669563320253412/?app=fbl 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ - ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/669583676918043/?app=fbl 

4 ਪਰਿਾ ੀ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਪੰਡ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੇ 360 ਲੋਿਿੰਦ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਰਡਆ 

ਔਖੀ ਘੜੀ ਰਿੁੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹ ਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ - ਰਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ. 
 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/669605263582551/?app=fbl 

5 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀਆਂ  ਭ ਨ ੰ  ਿਧਾਈਆਂ..... 
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ - ਬਾਜਿਾ 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/670055906870820/?app=fbl 

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.facebook.com/100015992495545/posts/670059476870463/?app=fbl 

https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG


7 ਸ ਚਿਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਿੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://www.facebook.com/100015992495545/posts/670063130203431/?app=fbl 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਿੁੱਚ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਭ ਤੋਂ ਅਰਹਮ ਰੋਲ - ਮੈਂਬਰ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ਨ 

 

ਬਟਾਲਾ ਦੇ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ 

 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਧਾਇਕ ਬਲਰਿੰਦਰ ਰ ੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਿਧੀਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 

ਰਪੁੱਠ ਥੁੱਪ-ਥਪਾਈ 

 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
 

3 ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਰ ੰਘ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ  ਮ ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ - ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
 

4 ਪਰਿਾ ੀ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਪੰਡ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੇ 360 ਲੋਿਿੰਦ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਰਡਆ 

 

ਔਖੀ ਘੜੀ ਰਿੁੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹ ਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ - ਰਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 

5 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀਆਂ  ਭ ਨ ੰ  ਿਧਾਈਆਂ..... 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ -  ਬਾਜਿਾ 
 

6 Government of Punjab 
· 23 hrs ·  
  
#DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? 
No. There is no evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes 
or other insects. 

7 ਸ ਚਿਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਿੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://twitter.com/hashtag/DoYouKnow?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


1 ਸ ਚਿਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਨਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤ ੇਪਰਮਾਨਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਿੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਹੈ:- 

2 Government of Punjab 
· 23 hrs ·  
  
#DoYouKnow? 
Can #CoronaVirus be spread through mosquitoes bite? 
No. There is no evidence that the #CoronaVirus can be transmitted by mosquitoes 
or other insects. 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਿੁੱਚ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਭ ਤੋਂ ਅਰਹਮ ਰੋਲ - ਮੈਂਬਰ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਸ਼ਨ 

 

ਬਟਾਲਾ ਦੇ  ਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿਧੀਆ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਦੁੱਤੀ ਗਈ 

 

4 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਨੇ ਰਿਧਾਇਕ ਬਲਰਿੰਦਰ ਰ ੰਘ ਲਾਡੀ ਦੀ ਿਧੀਆ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 

ਰਪੁੱਠ ਥੁੱਪ-ਥਪਾਈ 

 

ਿੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦਾ ਦਾ ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
 

5 ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿੀਨੰਦਨ ਰ ੰਘ ਬਾਜਿਾ ਿਲੋਂ  ਮ ਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ - ਰਿੀਨੰਦਨ ਬਾਜਿਾ 
 

6 ਪਰਿਾ ੀ ਭਰਾਿਾਂ ਦੇ  ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਪੰਡ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੇ 360 ਲੋਿਿੰਦ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਰਡਆ 

 

ਔਖੀ ਘੜੀ ਰਿੁੱਚ ਲੋੜਿੰਦਾਂ ਦਾ  ਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹ ਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਾਰਜ - ਰਿਧਾਇਕ ਲਾਡੀ 

7 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀਆਂ  ਭ ਨ ੰ  ਿਧਾਈਆਂ..... 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਿੁੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨੇ ਅਰਹਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ -  ਬਾਜਿਾ 
 

8 ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ ਹ ੰ ਦਾ, ਇ  ਲਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ - ਐੈੱ .ਪੀ. 
ਰਾਏ 

 

9 ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਰਿੁੱਚ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ ਦਾ ਰੁੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਧਆਨ : ਐੈੱ .ਐੈੱਮ.ਓ. ਡਾ. 
ਭੁੱਲਾ 
 

10 ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਲੇਬਰ ਤ ੇਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਿੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤ ੇਰਕ ਾਨਾਂ ਦੇ 
ਟਰੈਕਟਰ/ਟਰਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਐਟਂਰੀ ਗਟੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

 

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/hashtag/DoYouKnow?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


S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਜੀ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1120381931660820/ 

2  ਾਉਣੀ 2020 ਬਰਠੰਡਾ ਰ ਜਲਹੇ ਰਿਚ 2 ਲੁੱ ਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਰਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾ ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ -
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269428463351225/ 

3  ਦਕੇ ਬਰਠੰਡੇ ਦੇ ਦਾਨਿੀਰਾਂ ਦ ੇ

ਕਰੋਨਾ  ੰਕਟ ਰਿਚ ਬੇ ਹਾਰਾ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦਾ ਿੀ  ਹਾਰਾ ਬਣੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤੇ  ਮਾਜ  ੇਿੀ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269469613347110/ 

4 ||23 ਅਪਰੈਲ,2020|| ਕੋਨਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/161999578499185/ 

5 ਦਾਨਿੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ……. 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269937823300289/ 

6 ਕਰੇਇਟਿ : ਕੋਰਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪ ਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ 
  ਚਨਾ ਅਤ ੇਲੋਕ  ੰਪਰਕ, ਰਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ 'ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫ ੇਬ ੁੱ ਕ ਚੈਟ ਬਟੋ' ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269953546632050/ 

7 ਕਰੇਇਟਿ : 29 ਹੋਰ  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆਈ, 20 ਨਿੇਂ ਤੇ 2 ਰੀਪੀਟ  ੈਂਪਲ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਘਰ 
ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ.... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269970953296976/ 

8 ਕਰੇਇਟਿ :   ਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਿੁੱਲੋਂ ਮ ਹਰੇ ਰਰਹ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਰਿੁੱ ਥ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  
ਦ ਰ ਭਜਾਈਏ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270020683292003/  

9  ਨਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਮਲਕੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਨਬਮਾਰੀ ਿਾਲ ਲੜ੍ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ ਪੂੰਜ ਚੀਜਾਂ ਨਜਸ ਿਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਨਿਡ-19 

ਿ ੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270066153287456/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਜੀ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253321250488741889?s=20  

2 ||23 ਅਪਰੈਲ,2020|| ਕੋਨਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253358661994414081?s=20   

https://twitter.com/JagbaniOnline
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1120381931660820/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269428463351225/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%A6%E0%A8%95%E0%A9%87_%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%B0%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A6%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAa8aT8KjuId-8SpCfCtGCNRUbcsnRdxF5P-ww3dXeGOOIGLkUs-qAd9EvcaQkF50S-b1mm3AlQP8VbQb5rmvOktgFmUOh6qRD5HMHGrkKVbnvF6-t562kfpVR68Mgqp7vk8PCHtash7Ba86x4FBMQxRQPO_g0Isb1HVhFB7Z14rRG5htdtOOrT6iriXeSIauAVpBZTuKwyczYUqymauER-e0hcBJUhDEVc_0kcCc-1o4kYumjRURmRT3jCg1yZNHMNvR-ZbK5HxLLJzbN0lClScIbx1rxOPsZcPeDTQ9tBxlRBcUI86wwMoqWCoCeO9OEXIT1tU9UGZ0hNNKCnT2_H5ulT&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269469613347110/
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/161999578499185/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269937823300289/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269953546632050/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2269970953296976/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270020683292003/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270066153287456/
https://twitter.com/JagbaniOnline
https://twitter.com/JagbaniOnline
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253321250488741889?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253358661994414081?s=20


3 ਬਨਠੂੰਡਾ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ: ਿਾਿਕ ਨਸੂੰਘ 24 ਅਪਰੈਲ ਿ ੂੰ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਬਨਠੂੰਡਾ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਚ ਦੁਪਨਹਰ 

ਬਾਅਦ 12:30 ਿਜ ੇਤੋਂ 1:15 ਿਜ ੇਤਿੱਕ ਨਸ਼ਰਕਤ ਕਰਣਗੇ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253359452188786700?s=20  

4 ਬਰਠੰਡੇ ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਕ ੁੱ ਲ 157 ਰਰਪੋਟਾਂ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆਈਆਂ, 31 ਦੀ ਰਰਪੋਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਰਫਊ ਦੀ  ਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253514957817348101?s=20  

5 ਦਾਨਿੀਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253566228528009218?s=20  

6  ਕਰੇਇਟਿ : ਕੋਰਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਪ ਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ 
  ਚਨਾ ਅਤ ੇਲੋਕ  ੰਪਰਕ, ਰਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ 'ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫ ੇਬ ੁੱ ਕ ਚੈਟ ਬਟੋ' ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253566294210875392?s=20  

7 ਬਨਠੂੰਡਾ ਨਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂੰਡੀਆਂ ਨਿਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤਿੱਕ 236808 ਮੀਨਟਿ੍ਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਪਹੁੂੰਚੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ 209225 

ਮੀਨਟਿ੍ਰਕ ਟਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। ਉਿਾਂ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱਨਸਆ ਨਕ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਕਸਾਿਾਂ ਿ ੂੰ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 52 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ 

ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253570755612246016?s=20  

8 ਕਰੇਇਟਿ : 29 ਹੋਰ  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆਈ, 20 ਨਿੇਂ ਤੇ 2 ਰੀਪੀਟ  ੈਂਪਲ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਘਰ 
ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ.... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253572338651738113?s=20  

9  ਕਰੇਇਟਿ :   ਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਿੁੱਲੋਂ ਮ ਹਰੇ ਰਰਹ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਇੁੱਕ ਦ ਜੇ ਤੋਂ ਰਿੁੱ ਥ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  
ਦ ਰ ਭਜਾਈਏ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253578706150477824?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  

2  

3  

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ ੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਖਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਰਕ ੇ ਿੀ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ  ਮਾਨ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਤੰਗ 
ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਦੀ   ਚਨਾ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99888-83722 'ਤੇ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਿ ੇ
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608205039907383/  

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253359452188786700?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253514957817348101?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253566228528009218?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253566294210875392?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253570755612246016?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253572338651738113?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253578706150477824?s=20
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608205039907383/


2 ਆਓ ਰਮਜਾਿ ਦੇ ਮਹੀਿੇ ਦੌਰਾਿ ਘਰੇ ਰਨਹ ਕੇ ਿਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਹੋ, ਅਪਣੀ ਰਿੱਨਖਆ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204889907398/  

3 ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾ ਕ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ : ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ  ਮਾਰਜਕ ਰਿੁੱ ਥ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਯਕੀਨੀ 
ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ 27,620 ਮੀਟਰਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ 30,836 ਮੀਟਰਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 

 https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204859907401/ 

4 ਕੋਰੋਨਾ ਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਿ ਆਈ ਦ ਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  
ਰਦੁੱਤੀ ਮਾਤ 

ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਆਈਆਂ  ਨ ਦੋਿੇਂ ਔਰਤਾਂ 
ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ ਹ ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਕ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ 
ਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204793240741/  

5 ਕੋਰਿਡ 19 Bullentin  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=161999571832519&ref=watch_permalink  
 

6 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਰਿਊ  
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/1120381938327486/  

7 ਨਜਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਤੇ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਥਿੱਕ ਨਮਹਿਤ ਿਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਨਸੂੰਘ ਿਗਰ ਕੋਰੋਿਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਿਾਲਾ 

ਪੂੰਜਾਬ ਦਾ ਪਨਹਲਾ ਨਜ਼ਲਾ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਿਾ ਪਰਭਾਨਿਤ ਇਸ ਨਜ਼ਲੇ ਦਾ ਅਠਾਰਿਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਸਕਰਿ ਨਸੂੰਘ ਿੀ ਅਿੱਜ 

ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਘਰ ਰਿਾਿਾ ਹੋ ਨਗਆ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571526637401/  

8 "ਮੈਿ ੂੰ ਖਸ਼ੁੀ ਹੈ ਨਕ ਅਿੱਜ ਆਨਖਰਕਾਰ ਕੇੰਦਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਰੀ ਹਜ਼ ਰ ਸਾਨਹਬ ਿਾਂਦੇੜ੍ ਨਿਖੇ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਿ ੂੰ ਪੂੰਜਾਬ 

ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਨਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬੂੰਨਧਤ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਿ ੂੰ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਦਿੱਤੀਆਂ 

ਹਿ ਤੇ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਰਧਾਲ ਆਂ ਿ ੂੰ ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਿਾਨਪਸ ਨਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਤਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਨਦਿੱਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਿ", ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜਾਬ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571436637410/  

9 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਤਾਲਾਬੂੰਦੀ/ਲਾਕਡਾਊਿ ਸਬੂੰਧੀ ਚੁਿੱਕੇ 

ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਦਆਂ ਇੂੰਡੀਅਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਿ (ਆਈ.ਐੈੱਮ.ਏ.) ਿੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ 

ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਰੋਕਥਾਮ ਰਣਿੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਿਾਰੀ ਿਾਲ ਿਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ ਬੇ ਦੇ ਨਸਹਤ ਨਿਭਾਗ 

ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਿਨਡਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐੈੱਮ.ਏ. ਿੇ ਜਲੂੰਧਰ ਕੋਨਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ 10 ਿੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤ ੇ25 

ਬੈੈੱਡਾਂ ਿਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਿ ੂੰ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸ ਬਾ ਸਰਕਾਰ ਿ ੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਿਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਐੈੱਮ.ਏ. ਿਿੱਲੋਂ  ਕਈ ਨਜ਼ਨਲ•ਆਂ ਨਿਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਨਕਿੱਟਾਂ ਨਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਿ ਅਤ ੇਕੋਨਿਡ -

19 ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਿ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਿਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਿਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਂਬ ਲੈਂਸ ਸੇਿਾ 

ਿੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

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

10 94.3 My FM ਿਾਲ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਦੀ ਦੋ ਨਦਿ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਈ ਇੂੰਟਰਨਿਊ।  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571216637432/  

 
TWITTER 
 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204889907398/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204859907401/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608204793240741/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=161999571832519&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/FatehgarhSahibDPRO/videos/1120381938327486/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571526637401/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571436637410/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571369970750/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/607571216637432/


S.N. Post with link 

1 Further scaling up the efforts to contain #CoronaVirus, the Punjab Government has 
issued advisory for farmers and combine operators for safe farming practices in wake of 
the pandemic. Click at this link to read in detail > 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/ors/ 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613  

2 #FarmerslSpeaks ; Farmer Rakesh Kumar who brings his wheat crop at special mandi yard 
arranged at  Guru Nanak Rice Mill, Sultanpur Lodhi, Kapurthala sharing his view regarding 
#smoothProcurement ensured by the Punjab Government amid #Covid_19 crisis. 
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253559442521513984  

3 "Best wishes to all on the beginning of the holy month of Ramadan. I request & strongly 
urge all to stay at home and pray for the well being of everyone", @capt_amarinder 
Singh, Punjab Chief Minister #RamadanMubarak 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253557971440660480  

4 I thank all Panchayats in Punjab for standing tall with the Govt in battle against #Covid19. 
Not only Panchayats are actively taking care of underprivileged, but are also enforcing 
self-quarantine, which is helping us win this battle. On #NationalPanchayatiRajDay, I 
salute you! https://twitter.com/capt_amarinder/status/1253534516280360960  

5 He lauded efforts of farmers of district and other stakeholders including laborers, 
commission agents, purchasing staff for contributing maximum share in the foodgrain 
bowl of the state.......(2/2) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326677007953923  

6 Punjab Education & PWD minister @VijayIndrSingla stated that despite challenges and 
threats of #Covid19 spread in #Punjab, procurement process is underway smoothly & 
Sangrur district once again has emerged as leader of Punjab in wheat crop 
production.......(1/2)https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326631621427207  

7 Expressing satisfaction over  ongoing wheat procurement operations and arrangements 
put in place to facilitate all stakeholders, Secretary Mandi Board Ravi Bhagat said that 
over 24 lakh metric tonne of wheat had been procured across state till date. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326518354210817  
 

8 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. 
#PunjabFightsCoronahttps://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/125324031131436236
8  

9 ਕੋਰੋਨਾ ਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਿ ਆਈ ਦ ਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  
ਰਦੁੱਤੀ ਮਾਤ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਆਈਆਂ  ਨ ਦੋਿੇਂ ਔਰਤਾਂ ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ 
ਹ ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਕ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253567484260544512  

10  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾ ਕ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ : ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ  ਮਾਰਜਕ ਰਿੁੱ ਥ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਯਕੀਨੀ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 
ਰਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ 27,620 ਮੀਟਰਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖਰੀਦhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253598085697036297  

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253559442521513984
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253557971440660480
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1253534516280360960
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326677007953923
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326631621427207
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253326518354210817
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253567484260544512
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253598085697036297


11 ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ ੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਖਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਰਕ ੇ 
ਿੀ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ  ਮਾਨ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਤੰਗ ਕਰਨ 
ਿਾਰਲਆਂ ਦੀ   ਚਨਾ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99888-83722 'ਤ ੇਰਦੁੱਤੀ 
ਜਾਿhੇttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253598332980572161  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਕਰਰਫਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਗ ੰ ਮਰਾਹ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਖਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਰਕ ੇ ਿੀ ਅਰਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਦ ਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ  ਮਾਨ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਤੰਗ 
ਕਰਨ ਿਾਰਲਆਂ ਦੀ   ਚਨਾ ਐ .ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99888-83722 'ਤੇ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਿ ੇ

2 ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ  ੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾ ਕ ਦ ੇਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ : ਰਡਪਟੀ 
ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ  ਮਾਰਜਕ ਰਿੁੱ ਥ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹੈ ਯਕੀਨੀ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 
ਰਿੁੱਚ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ 27,620 ਮੀਟਰਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

3 ਕੋਰੋਨਾ ਰਖ਼ਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਰਟਿ ਆਈ ਦ ਜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਿੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  
ਰਦੁੱਤੀ ਮਾਤ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਆਈਆਂ  ਨ ਦੋਿੇਂ ਔਰਤਾਂ ਰਜ਼ਲਹਾ ਫ਼ਤਰਹਗੜਹ  ਾਰਹਬ ਰਿੁੱਚ 
ਹ ਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਕ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰ ਿਲ  ਰਜਨ ਡਾ. ਐਨ.ਕੇ. ਅਗਰਿਾਲ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਲਫਰਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ 

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਰਜ਼ਲ•ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੀ ਓ ਜੀ ਿੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਦਦ 

ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲੇ•ਿਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 178321 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ 162409 ਮੀਰਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541770106085

961/?d=n 
 

2  

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੀ  ਮੁੱ ਰ ਆ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਥਾਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਹੈਲਪ 
ਲਾਈਨਾਂ 
ਪ ਰਲ  ਨਾਲ  ਬੰਰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112, ਰ ਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ104, ਐਬਂ ਲੈਂ  ਦੀ   ਰਿਧਾ 
ਲਈ 108 ਡਾਇਲ ਕਰੋ 

ਕੋਿਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ  ਹਾਇਤਾ 
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541793382750

300/?d=n 
 

3 ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਰ ਹਤ ਕਾਰਮਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ  ਨਮਾਰਨਤ: ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253598332980572161
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541770106085961/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541770106085961/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541793382750300/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541793382750300/?d=n


https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541797639416541/?d=n 
 

4 ਹ ਣ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਲਏ 
ਫਲ  ਕੋਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲ ਟਰ ਜੋਨ ਰਿੁੱਚ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਰਜੰਦਰ ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541812086081763/?d=n 
 

5   ਬੇੇੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542423892687

249/?d=n 
 

6 ਕੋਰਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਪ ਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ   ਚਨਾ ਅਤੇ 
ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫੇ  ਬ ੁੱ ਕ ਚਟੈ ਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542434672686
171/?d=n 
 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਲਫਰਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ 

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਰਜ਼ਲ•ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੀ ਓ ਜੀ ਿੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਦਦ 

ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲੇ•ਿਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 178321 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ 162409 ਮੀਰਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253266779062878208?s=19 
 

2  

 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੀ  ਮੁੱ ਰ ਆ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਥਾਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਹੈਲਪ 
ਲਾਈਨਾਂ 
ਪ ਰਲ  ਨਾਲ  ਬੰਰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112, ਰ ਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ104, ਐਬਂ ਲੈਂ  ਦੀ   ਰਿਧਾ 
ਲਈ 108 ਡਾਇਲ ਕਰੋ 

ਕੋਿਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ  ਹਾਇਤਾ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253269500335730688?s=19 
 

3  

 
ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਰ ਹਤ ਕਾਰਮਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ  ਨਮਾਰਨਤ: ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253270707770920960?s=19 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541797639416541/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2541812086081763/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542423892687249/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542423892687249/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542434672686171/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542434672686171/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253266779062878208?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253269500335730688?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253270707770920960?s=19


4 ਹ ਣ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਲਏ 
ਫਲ  ਕੋਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲ ਟਰ ਜੋਨ ਰਿੁੱਚ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਰਜੰਦਰ ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253277947064188929?s=19 

5 ਕਟਾਰੀਆ ਆਪਟੀਕਲਜ ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਨ ੰ  ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253283332202409985?s=19 
 

6 ਕੋਰਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਪ ਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ   ਚਨਾ ਅਤੇ 
ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫੇ  ਬ ੁੱ ਕ ਚਟੈ ਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253556594044022785?s=19 

7   ਬੇੇੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253554426654208000?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਲਫਰਟੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ 

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਰਜ਼ਲ•ਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ 

ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜੀ ਓ ਜੀ ਿੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਰਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਦਦ 

ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਰਜ਼ਲੇ•ਿਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 178321 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ 162409 ਮੀਰਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

 

2 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੀ  ਮੁੱ ਰ ਆ ਨਾਲ ਨਰਜੁੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਥਾਰਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮ ਫਤ ਹੈਲਪ 
ਲਾਈਨਾਂ 
ਪ ਰਲ  ਨਾਲ  ਬੰਰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 112, ਰ ਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਲਈ104, ਐਬਂ ਲੈਂ  ਦੀ   ਰਿਧਾ 
ਲਈ 108 ਡਾਇਲ ਕਰੋ 

ਕੋਿਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ  ਹਾਇਤਾ 
 

3 ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ  ੇਿਾਿਾਂ ਰਨਭਾ ਰਹੇ ਰ ਹਤ ਕਾਰਮਆਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ  ਨਮਾਰਨਤ: ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

 

4 ਹ ਣ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ  ੈਂਪਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੋਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਲਏ 
ਫਲ  ਕੋਰਨਰ ਅਤੇ ਕਲ ਟਰ ਜੋਨ ਰਿੁੱਚ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਰਜੰਦਰ ਰ ਿਲ  ਰਜਨ 

ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

5 ਕਟਾਰੀਆ ਆਪਟੀਕਲਜ ਕੋਟਕਪ ਰਾ ਨ ੰ  ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਦ ਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
 

6 ਕੋਰਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਪ ਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ   ਚਨਾ ਅਤੇ 
ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਰਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫੇ  ਬ ੁੱ ਕ ਚਟੈ ਬੋਟ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ  

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253277947064188929?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253283332202409985?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253556594044022785?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253554426654208000?s=19


7   ਬੇੇੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰਮਲਣ ’ਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਰਨਕ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌੇੌਕੇ ’ਤ ੇਜਾ ਕੇ  ਰਥਤੀ ਦਾ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594250057569566/  

2 ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594316327562939/  

3 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਰਿੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  
118557 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594382840889621/  

4 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭ ੰ ਮਣ  ਾਹ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ 11 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਮਦਦ 

 ਗੁੱਦੀ ਨ ੀਨ ਬਾਬਾ ਬਰਹਮ ਦਾ  ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ   ਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੈੱਕ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594383670889538/  

5 24 ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7159 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾ -ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594395884221650/  

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਿੁੱਲੋਂ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਬ ਤੀ ਹਜ ਰ ਰ ੰਘ ਰਾਮ  ਰਨ ਕਲੋਨੀ ਰਿਖੇ  ੋਡੀਅਮ 

ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595096614151577/  

7 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਿਖੇ ਲਿੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜਰ ਿਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਗਾਂਧੀ ਿਗਰ ਪਾਰਕ, ਚੁੂੰਘ ਿਾਲੀ ਗਲੀ, ਜਿੇਜਾ ਗਲੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ 

ਨਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595097270818178/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰਮਲਣ ’ਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਰਨਕ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌੇੌਕੇ ’ਤ ੇਜਾ ਕੇ  ਰਥਤੀ ਦਾ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253247371275796482?s=20  

2 ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253289455898812421?s=20  
 

3 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਰਿੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594250057569566/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594316327562939/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594382840889621/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594383670889538/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2594395884221650/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595096614151577/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595097270818178/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253247371275796482?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253289455898812421?s=20


118557 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253301071281356801?s=20  

4 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭ ੰ ਮਣ  ਾਹ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ 11 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਮਦਦ 

 ਗੁੱਦੀ ਨ ੀਨ ਬਾਬਾ ਬਰਹਮ ਦਾ  ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ   ਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੈੱਕ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253311859287117824?s=20  

5 24 ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7159 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾ -ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253318878219735040?s=20  

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਿੁੱਲੋਂ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਬ ਤੀ ਹਜ ਰ ਰ ੰਘ ਰਾਮ  ਰਨ ਕਲੋਨੀ ਰਿਖੇ  ੋਡੀਅਮ 

ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253559240402309120?s=20  

7 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਿਖੇ ਲਿੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜਰ ਿਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਗਾਂਧੀ ਿਗਰ ਪਾਰਕ, ਚੁੂੰਘ ਿਾਲੀ ਗਲੀ, ਜਿੇਜਾ ਗਲੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ 

ਨਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253559309117673478?s=20  
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਟੁੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰਮਲਣ ’ਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਰਨਕ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌੇੌਕੇ ’ਤ ੇਜਾ ਕੇ  ਰਥਤੀ ਦਾ 
ਰਲਆ ਜਾਇਜਾ 

2 ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਅਰਰਿੰਦ ਪਾਲ ਰ ੰਘ  ੰਧ  
118557 ਮੀਰਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

4 ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭ ੰ ਮਣ  ਾਹ ਨੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਕੀਤੀ 11 ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦੀ ਮਦਦ 

 ਗੁੱਦੀ ਨ ੀਨ ਬਾਬਾ ਬਰਹਮ ਦਾ  ਨੇ  ੌਂਰਪਆ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨ ੰ   ਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਚੈੈੱਕ 

5 24 ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਰਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੇ 7159 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾ -ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਤਰਹਤ ਫ਼ਾਰਜਲਕਾ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿਖੇ ਲੁੱ ਗੇ ਕਰਰਫਊ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜਰ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਫਾਰਜਲਕਾ ਿੁੱਲੋਂ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਬ ਤੀ ਹਜ ਰ ਰ ੰਘ ਰਾਮ  ਰਨ ਕਲੋਨੀ ਰਿਖੇ  ੋਡੀਅਮ 

ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿੜਕਾਅ ਅਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

 

7 ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਤਨਹਤ ਫ਼ਾਨਜਲਕਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਿਖੇ ਲਿੱਗੇ ਕਰਨਫਊ ਦੇ ਮਿੱਦੇਿਜਰ ਿਗਰ 

ਕੌਸਲ ਫਾਨਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਿਕਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਗਾਂਧੀ ਿਗਰ ਪਾਰਕ, ਚੁੂੰਘ ਿਾਲੀ ਗਲੀ, ਜਿੇਜਾ ਗਲੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਰੋਡ 

ਨਿਖੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕ ੜ੍ਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253301071281356801?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253311859287117824?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253318878219735040?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253559240402309120?s=20
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253559309117673478?s=20


 

S.N. Post with link 

1  ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੁੱ ਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦ ਮੇਸ਼ ਯ ਿਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਕਲੁੱ ਬ ਪੋਜੋ ਕੇ ਉਤਾੜ ਦੇ 5 ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਖ਼ ਨਦਾਨ  (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129235948721728&id=100049059699993    

2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ 
ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ--ਰ ਿਲ  ਰਜਨ (ਫੋਟੋ  ਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129237535388236&id=100049059699993 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਿੁੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਹਮ ਰੋਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ 
ਦੀ  ਾਫ਼  ਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆ ਮੇਨ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਰਰਹਣ,  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੇਂ  ਰੁੱਖਣ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨ ਆਰਦ  ਬੰਧੀ 
ਇੁੱਕ ਿੁੱਖਰੇ ਰ ਪ ਦੀ ਪੇਂਰਟੰਗ ਕਰਿਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129239615388028&id=100049059699993 

4 ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਰਪੰਡ ਿਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰਿੁੱਚ ਿੰਰਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ  ਮੁੱਗਰੀ 
 ੀਰਲੰਗ ਦੀ ਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਰਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ,  ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱਧ-ਦਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿੁੱਚ ਕੋਈ 
ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਾ ਆਿ ੇਇ  ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ (ਫੋਟੋ  ਮਤੇ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129242222054434&id=100049059699993 
  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਆ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ  ਾਰੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਰਿਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂਰ ੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 
ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਹ ੁੱ ਣ ਤੁੱਕ 159779 ਮੀਰਟੰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 148492 ਮੀਰਟੰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129244982054158&id=100049059699993 

6 24 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129532765358713&id=100049059699993 
 

7 ਕੌਮੀ ਪੰਚਾੲਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ  (ਫੋਟੋ ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129538945358095&id=100049059699993 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੁੱ ਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦ ਮੇਸ਼ ਯ ਿਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਕਲੁੱ ਬ ਪੋਜੋ ਕੇ ਉਤਾੜ ਦੇ 5 ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਖ਼ ਨਦਾਨ  (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253341907595390977?s=19 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129235948721728&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129237535388236&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129239615388028&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129242222054434&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129244982054158&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129532765358713&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129538945358095&id=100049059699993
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253341907595390977?s=19


2 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ 
ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ--ਰ ਿਲ  ਰਜਨ  (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253342882435444737?s=19 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਿੁੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਹਮ ਰੋਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ 
ਦੀ  ਾਫ਼  ਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆ ਮੇਨ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਰਰਹਣ,  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੇਂ  ਰੁੱਖਣ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨ ਆਰਦ  ਬੰਧੀ 
ਇੁੱਕ ਿੁੱਖਰੇ ਰ ਪ ਦੀ ਪੇਂਰਟੰਗ ਕਰਿਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253348201433882628?s=19 
  

4 ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਰਪੰਡ ਿਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰਿੁੱਚ ਿੰਰਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ  ਮੁੱਗਰੀ 
 ੀਰਲੰਗ ਦੀ ਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਰਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ,  ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱਧ-ਦਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿੁੱਚ ਕੋਈ 
ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਾ ਆਿ ੇਇ  ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ (ਫੋਟੋ  ਮਤੇ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253346194732056577?s=19 
  

5 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਆ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ  ਾਰੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਰਿਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂਰ ੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 
ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਹ ੁੱ ਣ ਤੁੱਕ 159779 ਮੀਰਟੰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 148492 ਮੀਰਟੰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ (ਫੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253347672012083202?s=19 
  

6 24 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253589931127123969?s=19 

7 ਕੌਮੀ ਪੰਚਾੲਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ  (ਫੋਟੋ ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253593314638680065?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਅਫ ਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈ ਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਟ ਐੈੱਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੈ  ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 

3 ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ  ਮਾਜ  ੇਿੀ  ੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇ ਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਰਿੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਰਡਆ ਰਗਆ। 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਆ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ  ਾਰੇ ਪ ਖਤਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253342882435444737?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253348201433882628?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253346194732056577?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253347672012083202?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253589931127123969?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253589931127123969?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253589931127123969?s=19
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253593314638680065?s=19


ਰਕ ਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਰਿਚ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੈਂਰ ੰਗ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 
ਰੁੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ ਹ ੁੱ ਣ ਤੁੱਕ 159779 ਮੀਰਟੰਕ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 148492 ਮੀਰਟੰਕ ਟਨ 
ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ- ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

5 ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੁੱ ਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਦ ਮੇਸ਼ ਯ ਿਕ  ੇਿਾਿਾਂ ਕਲੁੱ ਬ ਪੋਜੋ ਕੇ ਉਤਾੜ ਦੇ 5 ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੇ 
ਕੀਤਾ ਖ਼ ਨਦਾਨ   

6 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੋਕ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਰਿਅਕਤੀ 
ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ--ਰ ਿਲ  ਰਜਨ  

7 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਲੜਾਈ ਰਿੁੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂ ਲ ਰਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਰਨਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਹਮ ਰੋਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਹਰ 
ਦੀ  ਾਫ਼  ਫ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ 

ਸ਼ਰਹਰ ਦੀਆ ਮੇਨ  ੜਕਾਂ ਤੇ ਘਰ ਰਰਹਣ,  ੋਸ਼ਲ ਰਡ ਟੇਂ  ਰੁੱਖਣ, ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰਨ ਆਰਦ  ਬੰਧੀ 
ਇੁੱਕ ਿੁੱਖਰੇ ਰ ਪ ਦੀ ਪੇਂਰਟੰਗ ਕਰਿਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਜਾਗਰ ਕ 

  

8 ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੇ ਰਪੰਡ ਿਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰਿੁੱਚ ਿੰਰਡਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹ ੰ ਚਾਈ  ਮੁੱਗਰੀ 
 ੀਰਲੰਗ ਦੀ ਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਰਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ,  ਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ੁੱਧ-ਦਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਰਿੁੱਚ ਕੋਈ 
ਰਦੁੱ ਕਤ ਨਾ ਆਿ ੇਇ  ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ 

9 24 ਅਪਰੈਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਰਲ ਟ। 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 15499 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417416548484044&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਿਡ  ੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਿੁੱ ਤੀ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ-ਰਿਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਕ ਾਨਾਂ ਲਈ  ਰਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਰਮੁੱਲ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  11 ਕਰੋੜ 33 ਲੁੱ ਖ 

41 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417417585150607&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਆਨ- ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526058473093&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417416548484044&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417416548484044&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417417585150607&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417417585150607&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526058473093&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526058473093&set=a.3298642393694794&type=3&theater


4 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 289 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਿਚੋਂ 198 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਿ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਪੀੜਤ ਦੇ  ੰਪਰਕ ਰਿਚ ਆਏ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਦ ਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਿੀ 
ਨੈਗਰਟਿ 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526728473026&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

5 ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ ਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418450761713956&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 15499 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253284864754761728?s=20 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਿਡ  ੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਿੁੱ ਤੀ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ-ਰਿਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਕ ਾਨਾਂ ਲਈ  ਰਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਰਮੁੱਲ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  11 ਕਰੋੜ 33 ਲੁੱ ਖ 

41 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253284710123335682?s=20 

 
 

3  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਆਨ- ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ 
 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253304480277295105?s=20 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 289 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਿਚੋਂ 198 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਿ 

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਪੀੜਤ ਦੇ  ੰਪਰਕ ਰਿਚ ਆਏ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਦ ਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਿੀ 
ਨੈਗਰਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253304547428036609?s=20 
 

5   ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ ਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧੰਨਿਾਦ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253564552957923328?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 289 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਰਿਚੋਂ 198 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨੈਗਰਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526728473026&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3417526728473026&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253304480277295105?s=20


ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਪੀੜਤ ਦੇ  ੰਪਰਕ ਰਿਚ ਆਏ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਦ ਬਾਰਾ ਲਏ ਗਏ  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਿੀ 
ਨੈਗਰਟਿ 

2  ਰਕਾਰੀ  ਕ ਲਾਂ ਦੇ ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਰਿਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਆਨ- ਲਾਈਨ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ 
 

3 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਿਡ  ੰਕਟ ਕਾਰਨ ਰਿੁੱ ਤੀ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ-ਰਿਧਾਇਕ 

ਪਾਹੜਾ 
ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਰਕ ਾਨਾਂ ਲਈ  ਰਹਕਾਰੀ ਖੰਡ ਰਮੁੱਲ ਗ ਰਦਾ ਪ ਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨ ੰ  11 ਕਰੋੜ 33 ਲੁੱ ਖ 

41 ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ ਜਾਰੀ 
 

4 ਰਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿਚ 15499 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

 
 

5 ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ ਲ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰਮਲਣ ਉਪਰੰਤ   ਬਾ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ 
ਧੰਨਿਾਦ 

6 Rate lists of vegetables and fruits. 

7 Media bulletin 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 23 April Rate List (With Pics) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69127196834263
0/ 

2  Punjab State Power Corporation Public Notice (With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69127276167588

4/ 

3 94.3 My FM ਨਾਲ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦੀ ਦੋ ਰਦਨ ਪਰਹਲਾਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਰਿਊ(ਪੰਜਾਬ 
 ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਡੀਓ ਰਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69127482167567

8/ 

4  ਆਓ ਰਮਜਾਿ ਦੇ ਮਹੀਿੇ ਦੌਰਾਿ ਘਰੇ ਰਨਹ ਕੇ ਿਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਹੋ, ਅਪਣੀ ਰਿੱਨਖਆ ਕਰੋ(ਪੂੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਲੂੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69142064166109
6 

5 Screening at Dana Mandi Tanda(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691458964990597/ 

6  ਕੋਰਿਡ-19 : ਰੈਡ ਕਰਾ   ੋ ਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਇਕ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਨੀ- ੁੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691271968342630/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691271968342630/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691272761675884/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691272761675884/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691274821675678/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691274821675678/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691420641661096
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691420641661096
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691458964990597/


https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69146036832379

0/ 

7 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ  ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 
ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਿੋਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ ਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691516894984804/ 

8 ਭੁੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ   ਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਇੁੱਟਾਂ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69151957165120
3/ 

9 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਦਾ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ 
ਿੀਡੀਓ ਰਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691525231650637/ 

10  ਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੰਬਾਈਨਾਂ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
 ਮੇਤ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69155404164775
6/ 

11  ਕੋਰਿਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 26479 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69155592831423
4/ 

12 ਕੋਰਿਡ-19; ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 343  ੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 312 ਨੈਗੇਰਟਿ : ਰ ਿਲ  ਰਜਨ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/69155685831414
1/ 

13  || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ, ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ ਅਤ ੇਆਮ ਪ ੁੱ ਿੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲਾਂ ਦਾ  ਰੀ ਰਿਪ ਲ 
ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐ  ਿੁੱਲੋਂ ਜਿਾਬ ( ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਰਲੰਕ) 
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/161999605165849
/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 23 April Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253150610683199488?s=19 
 

2 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 
(Govt of Punjab Link) 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368?s=
19 

3  #Screening at Dana Mandi Tanda(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253267910514159616?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691460368323790/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691460368323790/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691516894984804/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691519571651203/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691519571651203/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691525231650637/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691554041647756/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691554041647756/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691555928314234/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691555928314234/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691556858314141/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691556858314141/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/161999605165849/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/161999605165849/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253150610683199488?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253240311314362368?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253267910514159616?s=19


4  #कोविड-19 के मद्देनजर श्री टी.एस. गुप्ता(सेिा मुक्त आई.ए.एस) ि उनकी धममपत्ननी श्रीमती कररश्मा गुप्ता की ओर से वजला रैड क्रास 

सोसायटी को एक लाख रुपए का योगदान वदया गया है तावक कोरोना िायरस के बचाि के वलए कदम उठाए जा सकें (फोटो सवहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253268988982853632?s=19 

5 #वजला मैवजस्ट्रेट-कम-वडप्टी कवमश्नर श्रीमती अपनीत ररयात की ओर से सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक भट्टा मावलकों को ईटें सप्लाई 

करने की इजाजत दी गई है(फोटो सवहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253269545286078464?s=19 

6 #कृवि संबंधी स्ट्पेयर पाटमस की दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की दी इजाजत 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253293617428520961?s=19 

7 #कोविड-19: अब तक वलए गए 343 सैंपलों में से 312 नैगेवटि: वसविल सजमन 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309366561902592?s=19 

8 #कोविड-19: अब तक 26479 मीवरक टन गेह ं की हुई खरीद 

- वनविमघ्न की जा रही है गहे ं की खरी: वडप्टी कवमश्नर 

-कूपन संबंधी छोटे वकसानों को दी जाए प्राथवमकता: आढ़वतयों ि बडे वकसानों से अपील(फोटो सवहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309582203650048?s=19 

9  #सुबह 10 बजे से सांय 7 बजे तक ही चलाई जाएं कंबाइने: वडप्टी कवमश्नर 

- कहा, उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कानूनी कारमिाई 

- मंवडयों में सूखा कर ही लाया जाए गेह (ंफोटो सवहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309673291341826?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 23 April Rate List (With Pics) 

2 Punjab State Power Corporation Public Notice (With Pic) 

3 Screening at Dana Mandi Tanda(With Pic) 

4  ਕੋਰਿਡ-19 : ਰੈਡ ਕਰਾ   ੋ ਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਰਦੁੱਤਾ ਇਕ ਲੁੱ ਖ ਰ ਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 

-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਨੀ- ੁੱਜਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

5 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਪੇਅਰ ਪਾਰਟ  ਦੀਆਂ ਦ ਕਾਨਾਂ  ਿੇਰੇ 8 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 
ਖੋਲਣ ਦੀ ਿੋਟ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

6 ਭੁੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ   ਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਰਹਰ 12 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਇੁੱਟਾਂ  ਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

7  ਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕੰਬਾਈਨਾਂ : ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ
 ਮੇਤ) 

8  ਕੋਰਿਡ-19 ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ 26479 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫਟੋੋ  ਮਤੇ) 

9 ਕੋਰਿਡ-19; ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 343  ੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 312 ਨੈਗੇਰਟਿ : ਰ ਿਲ  ਰਜਨ(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

 
  
1.  Jalandhar 
FACEBOOK 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253268988982853632?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253269545286078464?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253293617428520961?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309366561902592?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309582203650048?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253309673291341826?s=19


  

S.N. Post with link 

1 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
English) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431471381880&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

2 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
HINDI ) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431281381899&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

3 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
Punjabi) 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431208048573&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

4 MAJOR SIGH OF RELIEF FOR JALANDHAR AS SIXTH PATIENT DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL AFTER SUCCESSFUL TREATMENT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791135798078114&set=pcb.791136141411
413&type=3&theater 

5 Winning the war against Covid 19 pandemic, sixth patient from the district Mr. RavI 
Chabra was discharged from the local Civil Hospital after his report came negative today. 
Mr. Ravi Chabra was the sixth patient from the district, who have been discharged after 
his treatment against Corona Virus was successful. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791133651411662&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

6 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER NINE FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791092721415755&set=pcb.791092774749
083&type=3&theater 

7 DSP SARABJIT RAI AND ACP OM PARKASH ALONG WITH SIX OTHER COPS SELECTED FOR 
DGP’S SPECIAL DISC FOR EXEMPLARY SERVICE TO SOCIETY 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791091324749228&set=pcb.791091821415
845&type=3&theater 

8 JALANDHAR ADMINISTRATION TO IMPLEMENT ODD/ EVEN FORMULA FOR 
DECONGESTING FRUITS AND VEGETABLE MARKET MAQSOODAN 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791085364749824&set=pcb.791085704749
790&type=3&theater 

9 DON’T GET PANICKY AS COVID POSITIVE CASES SURFACING DUE TO AGGRESSIVE 
TESTING- DC AND CP TELL PEOPLE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791082778083416&set=pcb.791083154750
045&type=3&theater 

10 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791080471416980&set=pcb.791080814750
279&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431471381880&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431471381880&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431281381899&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431281381899&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431208048573&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791431208048573&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791135798078114&set=pcb.791136141411413&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791135798078114&set=pcb.791136141411413&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791133651411662&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791133651411662&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791092721415755&set=pcb.791092774749083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791092721415755&set=pcb.791092774749083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791091324749228&set=pcb.791091821415845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791091324749228&set=pcb.791091821415845&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791085364749824&set=pcb.791085704749790&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791085364749824&set=pcb.791085704749790&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791082778083416&set=pcb.791083154750045&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791082778083416&set=pcb.791083154750045&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791080471416980&set=pcb.791080814750279&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791080471416980&set=pcb.791080814750279&type=3&theater


11 ADMINISTRATION DELIVERS 100828 LITRES MILK, 848-KG CHEESE, 9552-KG CURD, 9384 
LITRES LASSI, 377-KG KHEER AND 8369 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791078994750461&set=pcb.791079241417
103&type=3&theater 

12 DC ASKS HEALTH DEPARTMENT TO ENSURE THROAT SWAB TEST OF EVERY PERSON 
HAVING FLU LIKE SYMPTOMS IN THE DISTRICT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791077158083978&set=pcb.791077328083
961&type=3&theater 

13 WHEAT PROCUREMENT- AUDIT COMMITTEE INSPECTS PURCHASE CENTRES IN THREE 
BLOCKS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073941417633&set=pcb.791074818084
212&type=3&theater 

14 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE BUSTS GANG INVOLVED IN THE SMUGGLING OF 
LIQUOR ILLEGALLY, AMIDST ONGOING CURFEW/ LOCKDOWN 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073178084376&set=pcb.791073468084
347&type=3&theater 

15 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790926078099086/ 

16 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790918354766525/ 

17 CP Jalandhar (Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790904361434591/ 

18 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790891361435891/ 

19 DC Jalandhar (Video) 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790891181435909/ 

20 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790889381436089/ 

21 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790884111436616/ 

22 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790881081436919/ 

23 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790875954770765/ 

24 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790869698104724/ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791078994750461&set=pcb.791079241417103&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791078994750461&set=pcb.791079241417103&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791077158083978&set=pcb.791077328083961&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791077158083978&set=pcb.791077328083961&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073941417633&set=pcb.791074818084212&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073941417633&set=pcb.791074818084212&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073178084376&set=pcb.791073468084347&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791073178084376&set=pcb.791073468084347&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790926078099086/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790918354766525/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790904361434591/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790891361435891/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790891181435909/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790889381436089/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790884111436616/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790881081436919/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790875954770765/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790869698104724/


25 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790859158105778/ 

26 Flag March in jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790855881439439/ 

27 Today's rate list of vegetables and fruits. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790735801451447&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

 
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
English) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486622127140868 

2 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
HINDI ) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486610190139392 

3 To Promote Awareness and to ensure  Verified information of Covid-19 (Wallpapera in 
Punjabi) 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486601797341184 

4 DC Jalandhar Speaks after holding Flag March 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253282678352347144 

5 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253237984209575937 

6 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253238484074205184 

7 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253241947596238849 

8 Flag March in Jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253236580522823680 

9 Winning the ware against Covid 19 pandemic, Sixth patient the district Mr Ravi Chabra  
wa discharged from Jalnadhar Civil Hospital after his report came negative tonight. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253343860916396038 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790859158105778/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/790855881439439/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790735801451447&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=790735801451447&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486622127140868
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486610190139392
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253486601797341184
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253282678352347144
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253237984209575937
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253238484074205184
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253241947596238849
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253236580522823680
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253343860916396038


10 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253163585406152705 

  
 
WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

1 RATE LIST OF VEGETABLES AND FRUITS IN JALANDHAR 

2 JALANDHAR COMMISSIONERATE POLICE BUSTS GANG INVOLVED IN THE SMUGGLING OF 
LIQUOR ILLEGALLY, AMIDST ONGOING CURFEW/ LOCKDOWN 

3 ADMINISTRATION DELIVERS 100828 LITRES MILK, 848-KG CHEESE, 9552-KG CURD, 9384 
LITRES LASSI, 377-KG KHEER AND 8369 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO PEOPLE AT 
THEIR DOORSTEPS 

4 WHEAT PROCUREMENT- AUDIT COMMITTEE INSPECTS PURCHASE CENTRES IN THREE 
BLOCKS 

5 DC ASKS HEALTH DEPARTMENT TO ENSURE THROAT SWAB TEST OF EVERY PERSON 
HAVING FLU LIKE SYMPTOMS IN THE DISTRICT 

6 ADMINISTRATION DISTRIBUTES 45000 KG OF WHEAT FLOUR, 9000 KG OF PULSES AND 
9000 KG SUGAR TO NEEDY AND UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 

7 JALANDHAR ADMINISTRATION TO IMPLEMENT ODD/ EVEN FORMULA FOR 
DECONGESTING FRUITS AND VEGETABLE MARKET MAQSOODAN 

8 DSP SARABJIT RAI AND ACP OM PARKASH ALONG WITH SIX OTHER COPS SELECTED FOR 
DGP’S SPECIAL DISC FOR EXEMPLARY SERVICE TO SOCIETY  

9 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER NINE FIRs, ONE FOR NOT WEARING MASK 

10 DON’T GET PANICKY AS COVID POSITIVE CASES SURFACING DUE TO AGGRESSIVE 
TESTING- DC AND CP TELL PEOPLE 

11 MAJOR SIGH OF RELIEF FOR JALANDHAR AS SIXTH PATIENT DISCHARGED FROM CIVIL 
HOSPITAL AFTER SUCCESSFUL TREATMENT 

  
  
Youtube 

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253163585406152705


S.N Post and link 

1 Jalandhar CP Mr GPS Bhullar 
https://www.youtube.com/watch?v=6Vo8eXY8R0o 

2 Jalandhar DC Mr Varinder Kumar Sharma. 
https://www.youtube.com/watch?v=eb9hS9ydOYc 

 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਥਰਮਲ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਿਾਲੇ 20 ਅੰਤਰ-ਰਜ਼ਲਾ ਨਾਰਕਆਂ  ਬੰਧੀ  ੋਧੀ ਹੋਈ   ਚੀ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

2  ਮਾਜ  ੇਿਕ ਗ ਰਮੀਤ ਰ ੰਘ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪ ਰਲ  ਜਿਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਪੀ. ਪੀ. ਈ ਰਕੁੱਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ 

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

3 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਰਬਆਂ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

4 ਧ ੰ ਆਂ-ਰਰਹਤ ਤੰਬਾਕ  ਅਤੇ ਪਾਨ ਮ ਾਲਾ ਆਰਦ ’ਤੇ ਰੋਕ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 
 

5 ਪ ੁੱ ਤਾਂ ਿਾਂਗ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਰਪੰਡ ਰਿਚ ਲਗਾਏ 550 ਬ ਰਟਆਂ ਨ ੰ  ਿਣ ਰਮੁੱ ਤਰ 

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

6 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

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

7 ਜੀਓ ਪ ਆਇੰਟਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਰਹਤ 4 ਘੰਟ ੇਖੋਲਣ ਦੀ ਰਮਲੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vo8eXY8R0o
https://www.youtube.com/watch?v=eb9hS9ydOYc
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/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.ARA9Moc56Bdk_hhtkBynlAL_ReNiXGP1j70MPKJUqTg4aApBkJJtkkfvkU88iG9RJzgCQUR54Ngotd151gojOSFHEnQoFga3xYnuvRE6H4pjG7hmspvfak3UvmoKkOdy2-77POG1fYbRUwOQweeX3AjjrEX9KCdISG-km_mOJeYP-BPkhlDD2jPlQ9015fmBj3UQoHXIYun8IPPyUU-Yib8jW2ttp0zs1aODTNx5AzAVTdCHplgjq0XcaNgX-HWbba0eET5bHmbFW_LULblRlB3mBz2nL88EwcBfQn8BCzv1LSz3oVv7GjzuJ6Xe2oI-ReJay7h34Hg4H-1Ar2WQriVrEJN462JadPA&__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.ARA9Moc56Bdk_hhtkBynlAL_ReNiXGP1j70MPKJUqTg4aApBkJJtkkfvkU88iG9RJzgCQUR54Ngotd151gojOSFHEnQoFga3xYnuvRE6H4pjG7hmspvfak3UvmoKkOdy2-77POG1fYbRUwOQweeX3AjjrEX9KCdISG-km_mOJeYP-BPkhlDD2jPlQ9015fmBj3UQoHXIYun8IPPyUU-Yib8jW2ttp0zs1aODTNx5AzAVTdCHplgjq0XcaNgX-HWbba0eET5bHmbFW_LULblRlB3mBz2nL88EwcBfQn8BCzv1LSz3oVv7GjzuJ6Xe2oI-ReJay7h34Hg4H-1Ar2WQriVrEJN462JadPA&__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


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1  

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 
 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 
 
 

3 ਥਰਮਲ  ਕਰੀਰਨੰਗ ਿਾਲੇ 20 ਅੰਤਰ-ਰਜ਼ਲਾ ਨਾਰਕਆਂ  ਬੰਧੀ  ੋਧੀ ਹੋਈ   ਚੀ ਜਾਰੀ 
 

4  ਮਾਜ  ੇਿਕ ਗ ਰਮੀਤ ਰ ੰਘ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪ ਰਲ  ਜਿਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਪੀ. ਪੀ. ਈ ਰਕੁੱਟਾਂ ਰਦੁੱਤੀਆਂ 

 

5 ਰਜ਼ਲਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਿੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਢਾਰਬਆਂ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
 

6 ਧ ੰ ਆਂ-ਰਰਹਤ ਤੰਬਾਕ  ਅਤੇ ਪਾਨ ਮ ਾਲਾ ਆਰਦ ’ਤੇ ਰੋਕ  ਬੰਧੀ ਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
 

7 ਪ ੁੱ ਤਾਂ ਿਾਂਗ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਰਪੰਡ ਰਿਚ ਲਗਾਏ 550 ਬ ਰਟਆਂ ਨ ੰ  ਿਣ ਰਮੁੱ ਤਰ 

 

8 ਜੀਓ ਪ ਆਇੰਟਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਤਾਂ  ਰਹਤ 4 ਘੰਟ ੇਖੋਲਣ ਦੀ ਰਮਲੀ ਪਰਿਾਨਗੀ 
 

9 || 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ ਨਬਆਿ ਅਤ ੇਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  

ਜਿਾਬ । 
 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਲੁਨਧਆਣਾ ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ ਅਤੇ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਪੁਲਸ ਲੁਨਧਆਣਾ ਿੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਤ ੇ

ਐਕਨਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਨਕ ਸੁਿੇਹਾ ਨਦਿੱਤਾ। ਜਾਿਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਭੇਜ ੋ। 

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.ARA9Moc56Bdk_hhtkBynlAL_ReNiXGP1j70MPKJUqTg4aApBkJJtkkfvkU88iG9RJzgCQUR54Ngotd151gojOSFHEnQoFga3xYnuvRE6H4pjG7hmspvfak3UvmoKkOdy2-77POG1fYbRUwOQweeX3AjjrEX9KCdISG-km_mOJeYP-BPkhlDD2jPlQ9015fmBj3UQoHXIYun8IPPyUU-Yib8jW2ttp0zs1aODTNx5AzAVTdCHplgjq0XcaNgX-HWbba0eET5bHmbFW_LULblRlB3mBz2nL88EwcBfQn8BCzv1LSz3oVv7GjzuJ6Xe2oI-ReJay7h34Hg4H-1Ar2WQriVrEJN462JadPA&__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.ARA9Moc56Bdk_hhtkBynlAL_ReNiXGP1j70MPKJUqTg4aApBkJJtkkfvkU88iG9RJzgCQUR54Ngotd151gojOSFHEnQoFga3xYnuvRE6H4pjG7hmspvfak3UvmoKkOdy2-77POG1fYbRUwOQweeX3AjjrEX9KCdISG-km_mOJeYP-BPkhlDD2jPlQ9015fmBj3UQoHXIYun8IPPyUU-Yib8jW2ttp0zs1aODTNx5AzAVTdCHplgjq0XcaNgX-HWbba0eET5bHmbFW_LULblRlB3mBz2nL88EwcBfQn8BCzv1LSz3oVv7GjzuJ6Xe2oI-ReJay7h34Hg4H-1Ar2WQriVrEJN462JadPA&__tn__=%2ANK-R


https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012581718785402/ 

2 PEOPLE SHOULD NOT FORWARD UNVERIFIED NEWS ITEMS: COMMISSIONER OF POLICE 
SAYS LUDHIANA POLICE DOES NOT WANT TO ENFORCE STRICTNESS, PEOPLE SHOULD 
COOPERATE 
344 FIRs REGISTERED & 606 PERSONS ARRESTED IN DIFFERENT CASES OF CURFEW 
VIOLATIONS 
SIX FIRs REGISTERED AGAINST PERSONS SPREADING RUMOURS 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010648072312100/?d=n 

3 WITH HELP OF NGOs, PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD TO DONATE MORE THAN 
1000 GOVT APPROVED PPE KITS: CHAIRMAN SUKHWINDER SINGH BINDRA 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010647025645538/?d=n 

4 Safety Guidelines for Journalists issued by Chennai Press Club and #unicef 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3009748509068723/?d=n 

5 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 23, 2020 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010695312307376/?vh=e&d=n 

6 Mr Rakesh Kumar Agrawal Commissioner of Police warns curfew lockdown violators. 344 
FIR's registered against violators so far. 6 cases registered regarding fake news rumours 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010657522311155/?vh=e&d=n 

7 IF ANY PERSON HAVING COVID 19 LIKE SYMPTOMS, THEY SHOULD IMMEDIATELY 
CONTACT NEAREST GOVT HEALTH CENTRE: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS FACILITY OF SAMPLING IN ALL GOVT HOSPITALS 
NOW INDUSTRIALISTS CAN APPPLY FOR PERMISSION AT PORTAL, 
WWW.PBINDUSTRIES.GOV.IN 
INTERACTIVE FACEBOOK LIKE SESSION REGARDING OPENING OF INDUSTRIES ON 
LUDHIANA POLICE FACEBOOK PAGE AT 4 PM TOMORROW 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010996972277210/?d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 To discuss the issue of opening of industries and to take suggestions, a Facebook 
live session would be held on the page of Ludhiana Police at 4 pm on April 24, 
2020. This session would be attended by officials from Industries, Labour, EPF 
and ESIC. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253489367475249152?s=08 

2 In view of ongoing #lockdowncurfew, and as per the directions of the 
@PunjabGovtIndia, relaxations have been given to industries to start their 
operations in the district #Ludhiana. DC @239pradeep said Interested 
industrialists can apply at portal http://pbindustries.gov.in. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253486655509495814?s=08 

3 In view of ongoing #lockdowncurfew, and as per the directions of the 
@PunjabGovtIndia, relaxations have been given to industries to start their 
operations in the district #Ludhiana. DC @239pradeep said Interested 
industrialists can apply at portal http://pbindustries.gov.in. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253486657942310913?s=08 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012581718785402/
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010648072312100/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010647025645538/?d=n
https://www.facebook.com/hashtag/unicef?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBB5Wsgr9mDABxmlTkjAgaQiCnk522dWs-NIerBjPv4SsZc5YA-qEp7oxoTdgtSdkSaxcZIp4grlyKHfsNAj5q7JnyI4IUD0L1BZ-lA_cPQ40ArfLweDUWu5wgO0VuYZ6prl5D0epzbikBU-5t7_R-dc7Btm7ChLCBCQXGbOnFXfmxJJ-KHgwnvBtGC659GBOrlT19W3fm6Lm6qn3EZNur2-ATxvln4cH3T7iEzDGAAh4pAzJTsQbVYHKLopr3C2yI978wvNIyTc1KZ-RyUuOSG8X5vF9p_dAgR7ImfgOr9M2uamDhOunexHaFoEPZheuym7gY18EYH7oEnaPh_CBubj5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unicef?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBB5Wsgr9mDABxmlTkjAgaQiCnk522dWs-NIerBjPv4SsZc5YA-qEp7oxoTdgtSdkSaxcZIp4grlyKHfsNAj5q7JnyI4IUD0L1BZ-lA_cPQ40ArfLweDUWu5wgO0VuYZ6prl5D0epzbikBU-5t7_R-dc7Btm7ChLCBCQXGbOnFXfmxJJ-KHgwnvBtGC659GBOrlT19W3fm6Lm6qn3EZNur2-ATxvln4cH3T7iEzDGAAh4pAzJTsQbVYHKLopr3C2yI978wvNIyTc1KZ-RyUuOSG8X5vF9p_dAgR7ImfgOr9M2uamDhOunexHaFoEPZheuym7gY18EYH7oEnaPh_CBubj5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3009748509068723/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010695312307376/?vh=e&d=n
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.PBINDUSTRIES.GOV.IN%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DbnSY3Ckr1Yvxzsfag1XeK8it29Kf5CFADUOAGrR7I1xcCuBb49DAcTc&h=AT2dxdxmnrHruMtcGCutwSBAHw65M4OTLNVEYCKZ9HddOsa92O3znGpDaBg8DjPP7m3TLMIYxHzwtJkUZVpu7t7Xig2OPWTPs3kB5Xi3EFHvuNWfgg4vNJIYdWWRp8FU4FA4diObPnRaapZrK3WNvoIsbElCtlm8T7Ib6FV-hVsXpV6eA7_5D-jgHD94oB2GCoc5uoA4dkLsIkziDSLJ6c1a4VO0KhzsBboGIXY3h6DWEIsijOmjVgK7VJhwRYEuNdX-VSeqbM2hHaaZtSbVQ5bHNURRKC9rOP06a_QxlfnhHgT4gUcKk96LbEebhDGyfNP1sKEi0ruVwMo5HJqu6aUGThHKp0JkZqzEf9sLFCPGxgpAMd5QCpMZFWtF7cYrTcoRHIBKTNsMlnValCIn4Oltb8lbaQnlryG6J7t8kmh-aOPRfipHs1mjTB3l1uU3ebZYUyuPg1e_BrPuZ1Y_Q8B8JGxlkOIWSI9AlK5EuoxpMoxTBaZN5izrKzfZ9Avi2w1dtWF-3oI2e4zRFPimJl8vjH87O4Yk-ZpKOQ8omBx39vITA2a-M5J08x9YGrX8hXNSVEVLnkUzqHHONvi7G-oB-Nlfw4eBe3PO06JM9jVVgSWgG64gITK9vVGN27S6SXNzSaeIzAnUS6Ct0bCLobA
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3010996972277210/?d=n
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253489367475249152?s=08
https://twitter.com/hashtag/lockdowncurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lockdowncurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://t.co/r0hjO67cKL?amp=1
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253486655509495814?s=08
https://twitter.com/hashtag/lockdowncurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/lockdowncurfew?src=hashtag_click
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://t.co/r0hjO67cKL?amp=1
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4 #Ludhiana DC @239pradeep have suggested all residents of district that if they 
have cough, cold, fever or problem in breathing, then they should visit their 
nearest government health centre for checkup.  
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253356644303548430?s=08 

5 #Ludhiana DC @239pradeep have suggested all residents of district that if they 
have cough, cold, fever or problem in breathing, then they should visit their 
nearest government health centre for checkup. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253356646711074818?s=08 

6 Replying to @LudhianaDpro 
@239pradeep said that if the doctors would get to know about the disease on 
time, then they can start treatment of the patient on time and it would also help in 
checking the spread of #Covid_19 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253356650301460480?s=08 

7 In the view of #COVID19,  @ravibhagatiaspb informed that @PunjabGovtIndia is 
making dedicated efforts for supporting the farmers along with common man. He 
assured that the Punjab government is committed to procure every single food 
grain from the mandis of the state. (3/3) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253349118606479365?s=08 

8 While visiting grain mkts at Ludhiana, Khanna,  Doraha, Sahnewal and Mullanpur 
today, @ravibhagatiaspb 
expressed satisfaction over the ongoing procurement work in the district, he said 
that Ludhiana was getting good quality produce in the market. (2/3) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253348172254101507?s=08 

9 @ravibhagatiaspb Secretary, Pb Mandi Board informed that more than 24 lakh 
metric tonnes of wheat has already been procured across state. In addition to 
distributing masks & ensuring social distance, the Mandi Board has distributed 
27,000 litres of sanitisers in the mandis (1/3) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253347274379481090?s=08 

10 @rakeships99 appealed to people to support the #lockdowncurfew as it is for their 
own benefit. If people stay indoors, they would contribute in keeping themselves 
as well as their family members safe from #COVID19. @Ludhiana_Police does 
not want to enforce strictness. (4/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253343057476542467?s=08 

11 @rakeships99 urged the residents whenever they receive any suspicious 
message, instead of just forwarding it to some other person, they should instead 
send it at police control room number 112. He assured that the police would 
themselves get the message verified. (3/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253341846182326273?s=08 

12 @Ludhiana_Police CP @rakeships99 has appealed to the residents not to 
forward unverified news items to anyone as it can spread fear/panic in the minds 
of residents. Strict action would be taken against any person found guilty of this 
crime. (1/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253340335658299392?s=08 

13 CP @rakeships99 informed that  @Ludhiana_Police has registered 344 FIRs in 
different cases related to violation of curfew/lockdown and 606 persons were 
arrested. More than 13000 persons were sent to open jails when they were found 
violating the curfew/lockdown. (2/4) 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253341033204723712?s=08 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਡਪਟੀ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਲੁਨਧਆਣਾ ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ ਅਤੇ ਕਨਮਸ਼ਿਰ ਪੁਲਸ ਲੁਨਧਆਣਾ ਿੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਤ ੇ

ਐਕਨਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਨਕ ਸੁਿੇਹਾ ਨਦਿੱਤਾ। ਜਾਿਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਭੇਜ ੋ। 

2 PEOPLE SHOULD NOT FORWARD UNVERIFIED NEWS ITEMS: COMMISSIONER OF POLICE 
SAYS LUDHIANA POLICE DOES NOT WANT TO ENFORCE STRICTNESS, PEOPLE SHOULD 
COOPERATE 
344 FIRs REGISTERED & 606 PERSONS ARRESTED IN DIFFERENT CASES OF CURFEW 
VIOLATIONS 
SIX FIRs REGISTERED AGAINST PERSONS SPREADING RUMOURS 
(ENGLISH & PUNJABI) 

3 WITH HELP OF NGOs, PUNJAB YOUTH DEVELOPMENT BOARD TO DONATE MORE THAN 
1000 GOVT APPROVED PPE KITS: CHAIRMAN SUKHWINDER SINGH BINDRA 
(ENGLISH & PUNJABI) 

4 Safety Guidelines for Journalists issued by Chennai Press Club and #unicef 

5 New Directions issued by Deputy Commissioner Ludhiana Mr Pradeep Kumar Agrawal 
dated April 23, 2020 

6 Mr Rakesh Kumar Agrawal Commissioner of Police warns curfew lockdown violators. 344 
FIR's registered against violators so far. 6 cases registered regarding fake news rumours 
(ENGLISH & PUNJABI) 

7 IF ANY PERSON HAVING COVID 19 LIKE SYMPTOMS, THEY SHOULD IMMEDIATELY 
CONTACT NEAREST GOVT HEALTH CENTRE: DEPUTY COMMISSIONER 
SAYS FACILITY OF SAMPLING IN ALL GOVT HOSPITALS 
NOW INDUSTRIALISTS CAN APPPLY FOR PERMISSION AT PORTAL, 
WWW.PBINDUSTRIES.GOV.IN 
INTERACTIVE FACEBOOK LIKE SESSION REGARDING OPENING OF INDUSTRIES ON 
LUDHIANA POLICE FACEBOOK PAGE AT 4 PM TOMORROW (ENGLISH & PUNJABI) 

8 To discuss the issue of opening of industries and to take suggestions, a Facebook 
live session would be held on the page of Ludhiana Police at 4 pm on April 24, 
2020. This session would be attended by officials from Industries, Labour, EPF 
and ESIC. 

 
YOUTUBE 

S.N. Post with link 

1 Ludhiana ਦੇ DC & CP ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ   ਨੇਹਾ ਰਦੁੱਤਾ 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xm1mDvFC8&feature=youtu.be 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਰੇਟ ਸ ਚੀ।  

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਾਨ ਾ 24-04-2020 

https://www.facebook.com/hashtag/unicef?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBB5Wsgr9mDABxmlTkjAgaQiCnk522dWs-NIerBjPv4SsZc5YA-qEp7oxoTdgtSdkSaxcZIp4grlyKHfsNAj5q7JnyI4IUD0L1BZ-lA_cPQ40ArfLweDUWu5wgO0VuYZ6prl5D0epzbikBU-5t7_R-dc7Btm7ChLCBCQXGbOnFXfmxJJ-KHgwnvBtGC659GBOrlT19W3fm6Lm6qn3EZNur2-ATxvln4cH3T7iEzDGAAh4pAzJTsQbVYHKLopr3C2yI978wvNIyTc1KZ-RyUuOSG8X5vF9p_dAgR7ImfgOr9M2uamDhOunexHaFoEPZheuym7gY18EYH7oEnaPh_CBubj5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unicef?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBB5Wsgr9mDABxmlTkjAgaQiCnk522dWs-NIerBjPv4SsZc5YA-qEp7oxoTdgtSdkSaxcZIp4grlyKHfsNAj5q7JnyI4IUD0L1BZ-lA_cPQ40ArfLweDUWu5wgO0VuYZ6prl5D0epzbikBU-5t7_R-dc7Btm7ChLCBCQXGbOnFXfmxJJ-KHgwnvBtGC659GBOrlT19W3fm6Lm6qn3EZNur2-ATxvln4cH3T7iEzDGAAh4pAzJTsQbVYHKLopr3C2yI978wvNIyTc1KZ-RyUuOSG8X5vF9p_dAgR7ImfgOr9M2uamDhOunexHaFoEPZheuym7gY18EYH7oEnaPh_CBubj5I&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.PBINDUSTRIES.GOV.IN%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DbnSY3Ckr1Yvxzsfag1XeK8it29Kf5CFADUOAGrR7I1xcCuBb49DAcTc&h=AT2dxdxmnrHruMtcGCutwSBAHw65M4OTLNVEYCKZ9HddOsa92O3znGpDaBg8DjPP7m3TLMIYxHzwtJkUZVpu7t7Xig2OPWTPs3kB5Xi3EFHvuNWfgg4vNJIYdWWRp8FU4FA4diObPnRaapZrK3WNvoIsbElCtlm8T7Ib6FV-hVsXpV6eA7_5D-jgHD94oB2GCoc5uoA4dkLsIkziDSLJ6c1a4VO0KhzsBboGIXY3h6DWEIsijOmjVgK7VJhwRYEuNdX-VSeqbM2hHaaZtSbVQ5bHNURRKC9rOP06a_QxlfnhHgT4gUcKk96LbEebhDGyfNP1sKEi0ruVwMo5HJqu6aUGThHKp0JkZqzEf9sLFCPGxgpAMd5QCpMZFWtF7cYrTcoRHIBKTNsMlnValCIn4Oltb8lbaQnlryG6J7t8kmh-aOPRfipHs1mjTB3l1uU3ebZYUyuPg1e_BrPuZ1Y_Q8B8JGxlkOIWSI9AlK5EuoxpMoxTBaZN5izrKzfZ9Avi2w1dtWF-3oI2e4zRFPimJl8vjH87O4Yk-ZpKOQ8omBx39vITA2a-M5J08x9YGrX8hXNSVEVLnkUzqHHONvi7G-oB-Nlfw4eBe3PO06JM9jVVgSWgG64gITK9vVGN27S6SXNzSaeIzAnUS6Ct0bCLobA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xm1mDvFC8&feature=youtu.be


https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66175852460276
2/?type=3&theater 

ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚੋਂ ਰਕ ਾਨਾਂ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ :  
ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

-158317 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ ; ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਰਪਿਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ 44067 ਮੀਟਰਕ ਟਨ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹ ੰ ਚੀ ਕਣਕ  
-ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ 141683 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661290661316215?__tn__=-R 
 

2 
 

ਮਾਨ ਾ ਰਿਖੇ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਦੁੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨ ੰ  ਮਾਤ 

-ਹ ਪਤਾਲ ਰਿਖੇ ਰਮਰਲਆ ਘਰ ਿਰਗਾ ਮਾਹੌਲ : ਤੰਦਰ  ਤ ਹੋਇਆ ਰਿਅਕਤੀ 
-ਤੰਦਰ  ਤ ਹੋਏ ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਿਾਦ 

- ਹੀ  ਮੇਂ 'ਤ ੇਖਾਣਾ ਰਮਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੈਕਅੁੱਪ ਿੀ ਰਨਰਧਾਰਰਤ  ਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ  ੀ ਰ ਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦੀ 
ਟੀਮ : ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਰਿਅਕਤੀ 
-ਹ ਣ ਤੁੱਕ 2 ਰਿਅਕਤੀ ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਮਾਨ ਾ ਰਿਖੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਰ ਹਤਯਾਬ 

-11 ਮਰੀਜ਼ਾ ਰਿੁੱਚੋਂ 2 ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੇ ਹਨ ਠੀਕ ; ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਗਣਤੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੋਈ 9 

 
One more cured of COVID-19 in Mansa; Discharged 
Was given homely environment at Civil Hospital, says recovered man  
Two of total 11 COVID-19 positive people recovered in Mansa 
 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661284161316865?__tn__=-R 
 

3  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #GoodNews #Mansa: Second patient, a 53-yrs-old man, who cured of #COVIDー

19 and discharged from Civil Hospital Mansa, being welcomed in Budhlada on 
Thursday.   @kbssidhu1961 @CMOPb @PunjabGovtIndia 
 
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1253256877305102337?s=20 
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WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਫਲ ਅਤ ੇਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਰੇਟ ਸ ਚੀ।  

ਰਜ਼ਲਹਾ ਮਾਨ ਾ 24-04-2020 

2 Wheat Procurement report April 23, 2020 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/661758524602762/?type=3&theater
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3 One more cured of COVID-19 in Mansa; Discharged 
Was given homely environment at Civil Hospital, says recovered man  
Two of total 11 COVID-19 positive people recovered in Mansa 
 

4 Second patient who cured of COVID-19 and discharged from Civil Hospital Mansa being 
welcomed in Budhlada on Thursday. 

 
 
 
Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ, ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ ਅਤ ੇਆਮ ਪ ੁੱ ਿ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲਾਂ ਦਾ  ਰੀ ਰਿਪ ਲ 
ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐ  ਿੁੱਲੋਂ ਜਿਾਬ  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/161999588499184/ 
 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਲਆਉਣ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

--ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ,  ੈਨੇਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

--89,840 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਰਿੁੱਚੋ 71,935 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ, ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 90 ਫੀ ਦੀ 
ਚ ਕਾਈ ਮ ਕੰਮਲ 

--ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਇੁੱਕ ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ- ੰਦੀਪ ਹੰ  

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637789886361309 
 

3 ਮੋਗਾ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬ਼ਰ 

--ਮੋਗਾ ਦੇ ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਰਿੁੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਚਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ 
ਆਈਆਂ ਨੇਗੇਰਟਿ 

---ਚਾਰੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲੀ ਅੁੱਜ ਿ ੁੱਟੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637789529694678 
 

4 24 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ   ਬ ੇਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਰਿੁੱਚ 27 
ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ- ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 

--ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਰਨਰਰਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ   ਬੇ ਰਿੁੱਚ ਬਣਾਏ 4000 ਖਰੀਦ ਕੇਦਰ 

-- ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੀਤਿਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
- ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਿੇਚਣ ਰਿੁੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਮ ਸ਼ਰਕਲ ਨਹੀ ਆਿੇਗੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637788653028099 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਜੀ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUpjucAAu_tUhDNaSmXy3Pycq-QCCb7KGmv9kE3m4iPicaSwvFa0_BQ7fCQQOX7NiIlo4RdXIrZxR7IYa4HjIrUjZpIf5XNMeATtCtqOHMDE0W8q0lB0QKCdV9VChGru8NxMuHbeJ5ej2UbG8q_D6WRFtJIw1vfzC2MBZPnSnQQzAa3G9VyY3mAh_SMx4pidm4&__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=AZUpjucAAu_tUhDNaSmXy3Pycq-QCCb7KGmv9kE3m4iPicaSwvFa0_BQ7fCQQOX7NiIlo4RdXIrZxR7IYa4HjIrUjZpIf5XNMeATtCtqOHMDE0W8q0lB0QKCdV9VChGru8NxMuHbeJ5ej2UbG8q_D6WRFtJIw1vfzC2MBZPnSnQQzAa3G9VyY3mAh_SMx4pidm4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/161999588499184/?__cft__%5B0%5D=AZUpjucAAu_tUhDNaSmXy3Pycq-QCCb7KGmv9kE3m4iPicaSwvFa0_BQ7fCQQOX7NiIlo4RdXIrZxR7IYa4HjIrUjZpIf5XNMeATtCtqOHMDE0W8q0lB0QKCdV9VChGru8NxMuHbeJ5ej2UbG8q_D6WRFtJIw1vfzC2MBZPnSnQQzAa3G9VyY3mAh_SMx4pidm4&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637789886361309
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637789529694678
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637788653028099


https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1120381971660816/ 
 

6 ਿੇਖੋ ਰਕੰਜ ਚਾਰ Corona ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਾਈ ਮਾਤ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰ ਰਿਲ  ਰਜਨ ਮਗੋਾ 
ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637702186370079 
 

7  ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਨੇ ਿੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੁੱਤੀ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637667086373589 
 

8  ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੁੱਜ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤਿਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637659799707651 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Here is what the secretary Mandi Board Punjab Mr Ravi Bhagat has to say about 
the ongoing procurement season in PB. 
https://twitter.com/DproMoga/status/1253272356153253888?s=20 
 

2 Mogas's all four Corona positive patients bounce back to health. Tested negative. 
Relieved from civil hospital 
 
https://twitter.com/DproMoga/status/1253261895265484802?s=20 
 

3 Secy mandi board Punjab Mr Ravi Bhagat visited Moga, Ajitwal grain markets to 
review ongoing procurement season 
https://twitter.com/DproMoga/status/1253260410234396672?s=20 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 23 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਰਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਰਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 
ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ, ਦਾ ਅਰਧਕਾਰਤ ਰਬਆਨ ਅਤ ੇਆਮ ਪ ੁੱ ਿ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ  ਿਾਲਾਂ ਦਾ  ਰੀ ਰਿਪ ਲ 
ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐ  ਿੁੱਲੋਂ ਜਿਾਬ  
 

2 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦ ੇਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਲਆਉਣ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

--ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ  ਮਾਰਜਕ ਦ ਰੀ,  ੈਨੇਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਪਰਹਨਣ ਨ ੰ  
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1120381971660816/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637702186370079
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637667086373589
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1637659799707651
https://twitter.com/DproMoga/status/1253272356153253888?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1253261895265484802?s=20
https://twitter.com/DproMoga/status/1253260410234396672?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZUpjucAAu_tUhDNaSmXy3Pycq-QCCb7KGmv9kE3m4iPicaSwvFa0_BQ7fCQQOX7NiIlo4RdXIrZxR7IYa4HjIrUjZpIf5XNMeATtCtqOHMDE0W8q0lB0QKCdV9VChGru8NxMuHbeJ5ej2UbG8q_D6WRFtJIw1vfzC2MBZPnSnQQzAa3G9VyY3mAh_SMx4pidm4&__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=AZUpjucAAu_tUhDNaSmXy3Pycq-QCCb7KGmv9kE3m4iPicaSwvFa0_BQ7fCQQOX7NiIlo4RdXIrZxR7IYa4HjIrUjZpIf5XNMeATtCtqOHMDE0W8q0lB0QKCdV9VChGru8NxMuHbeJ5ej2UbG8q_D6WRFtJIw1vfzC2MBZPnSnQQzAa3G9VyY3mAh_SMx4pidm4&__tn__=*NK-R


--89,840 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਰਿੁੱਚੋ 71,935 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ, ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੀ 90 ਫੀ ਦੀ 
ਚ ਕਾਈ ਮ ਕੰਮਲ 

--ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਇੁੱਕ ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ- ੰਦੀਪ ਹੰ  

 
 

3 ਮੋਗਾ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬ਼ਰ 

--ਮੋਗਾ ਦੇ ਰ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਰਿੁੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਚਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਰਰਪੋਰਟਾਂ 
ਆਈਆਂ ਨੇਗੇਰਟਿ 

---ਚਾਰੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਰਮਲੀ ਅੁੱਜ ਿ ੁੱਟੀ 

4 24 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ   ਬ ੇਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਰਿੁੱਚ 27 
ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਿੰਡ- ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ 

--ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਰਨਰਰਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ   ਬੇ ਰਿੁੱਚ ਬਣਾਏ 4000 ਖਰੀਦ ਕੇਦਰ 

-- ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਜੀਤਿਾਲ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
- ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਿੇਚਣ ਰਿੁੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਮ ਸ਼ਰਕਲ ਨਹੀ ਆਿੇਗੀ 
 

5 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਜੀ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

 
 

6 ਿੇਖੋ ਰਕੰਜ ਚਾਰ Corona ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਾਈ ਮਾਤ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਰ ਰਿਲ  ਰਜਨ ਮਗੋਾ 
ਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ 

 
 

7  ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਨੇ ਿੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੁੱਤੀ 
 
 

8  ਕੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰੀ ਰਿੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੁੱਜ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤਿਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ 
 
 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਾਜਪ ਰਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ  ਬੰਧੀਂ 2 ਜਰਣਆਂ ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਪ ਰਲ  ਕੇ  ਦਰਜ-ਐ .ਐ .ਪੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203592973314548/ 
 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਰਖਆ ਰਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ 'ਰਨੈੱਕੇ   ਪਨੇ' ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203593303314515/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203592973314548/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203593303314515/


3 23 April 6.15 pm District COVID update information given by CS Dr Harish Malhotra 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203618929978619/ 
 

4 ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਿੱਚ ਕਰੋਿਾ ਦੇ ਿਿੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨਮਲਣ ਕਾਰਿ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਮਨੈਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਨਮਤ ਿਿੱਲੋਂ  ਇਹਨਤਆਤ ਿਜੋਂ 

ਰਾਜਪੁਰਾ ਿ ੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ਿੋ ਐਲਾਿ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਿੱਚ ਨਸਰਫ਼ ਅਿਾਜ ਮੂੰਡੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਹੀ ਖੁਿੱਲ੍ਣ 

ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਨਕਸੇ ਿ ੂੰ ਿੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203838916623287/ 
 

5 ਆਓ ਰਮਜਾਿ ਦੇ ਮਹੀਿੇ ਦੌਰਾਿ ਘਰੇ ਰਨਹ ਕੇ ਿਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਹੋ, ਅਪਣੀ ਰਿੱਨਖਆ ਕਰੋ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203554193318426/ 
 

6 SSP Patiala Mr Mandeep Singh Sidhu informed that *SMO Rajpura today intimated* DSP 
Rajpura through a letter with copy to SDM Rajpura and Civil surgen Patiala *regarding 
irresponsible movement of individuals* (who were found to be COVID 19+ve) in City 
Rajpura. preliminary inquiry was thus also conducted by Police Station City Rajpura. 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203484906658688/ 
 

7 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203439006663278/ 
 

8 ਪਨਟਆਲਾ ਸ਼ਨਹਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ*-- -ਸਫ਼ਾਿਾਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਨਕਤਾਬਾਂ ਿਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਿਾ 

ਪਾਜੀਨਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਮਲੇ ਸਿ ਉਸ ਿ ੂੰ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੂੰਟੇਿਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਜੀਨਟਿ ਆਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਪਰਕ ਚ ਆਏ 49 ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਿ ਜੋ ਨਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਗੇਨਟਿ ਆਏ ਹਿ। ਨਜਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰ ੇਟ 

ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਨਮਤ ਿੇ ਪਨਟਆਲਾ ਨਜਲੇ ਿ ੂੰ ਕਰੋਿਾ ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਰਨਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203409653332880/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #PunjabFightsCorona #covid19 ਦੇ ਿੁੱਧ ਕੇ ਾਂ ਕਾਰਨ ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ 

@KUMARAMIT_IAS ਿੇ।ਇਹਨਤਆਤ ਿਜੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਿ ੂੰ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਿ ਐਲਾਨਿਆ ਨਸਰਫ਼ ਅਿਾਜ ਮੂੰਡੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 

ਪੂੰਪ ਹੀ ਖੁਿੱਲ੍ਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਕਸੇ ਿ ੂੰ ਿੀ ਸ਼ਨਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

@capt_amarinder @CMOPb @PP_Patiala 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253463411645538304?s=19 
 

2 Good News for Patiala #COVID19 
49 RT-PCR test samples taken at Safabadi Gate area, Patiala City yesterday, ALL 
came out negative !! @kbssidhu1961 @KUMARAMIT_IAS @preneet_kaur 
@PunjabGovtIndia  
#StayHomeStaySafe #punjabfightscorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253210421538033664?s=19 
 

3 @PP_Patiala registered case  

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203618929978619/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1203838916623287/
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U/S 188, 269, 271, 336 IPC & 50 of DM Act on intimation of SMO Rajpura 
regarding irresponsible movement of Krishan Kallu & Balraj Ballu along with some 
unknown persons who were #covid19 +ve. @CMOPb @PunjabGovtIndia 
@DGPPunjabPolice @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253253457068376070?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਾਜਪ ਰਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫ਼ੈਲਾਉਣ  ਬੰਧੀਂ 2 ਜਰਣਆਂ ਰਿਰ ੁੱ ਧ ਪ ਰਲ  ਕੇ  ਦਰਜ-ਐ .ਐ .ਪੀ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

2 ਰਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਰਖਆ ਰਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋੜਿੰਦ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ 'ਰਨੈੱਕੇ   ਪਨੇ' ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੋਗਰਾਮ       
(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

3 Today 23 April 6.15 pm District COVID update information given by CS Dr Harish 
Malhotra (ਿੀਡੀਓ) 

4 ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਿੱਚ ਕਰੋਿਾ ਦੇ ਿਿੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਨਮਲਣ ਕਾਰਿ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਮਨੈਜਸਟਰੇਟ ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਨਮਤ ਿਿੱਲੋਂ  ਇਹਨਤਆਤ ਿਜੋਂ 

ਰਾਜਪੁਰਾ ਿ ੂੰ ਬਫਰ ਜ਼ਿੋ ਐਲਾਿ ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਿਿੱਚ ਨਸਰਫ਼ ਅਿਾਜ ਮੂੰਡੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂੰਪ ਹੀ ਖੁਿੱਲ੍ਣ 

ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਨਕਸੇ ਿ ੂੰ ਿੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਸਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। (ਮੈਸੇਜ) 

5 ਆਓ ਰਮਜਾਿ ਦੇ ਮਹੀਿੇ ਦੌਰਾਿ ਘਰੇ ਰਨਹ ਕੇ ਿਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਿੱਨਖਅਤ ਰਹੋ, ਅਪਣੀ ਰਿੱਨਖਆ ਕਰੋ (ਫੋਟੋ) 

6 SSP Patiala Mr Mandeep Singh Sidhu informed that *SMO Rajpura today intimated* 
DSP Rajpura through a letter with copy to SDM Rajpura and Civil surgen Patiala 
*regarding irresponsible movement of individuals* (who were found to be COVID 
19+ve) in City Rajpura. preliminary inquiry was thus also conducted by Police Station 
City Rajpura. (ਮੈ ੇਜ) 

7 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? (ਫੋਟੋ) 

8 ਪਨਟਆਲਾ ਸ਼ਨਹਰ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸੁਖਦ ਖਬਰ*-- -ਸਫ਼ਾਿਾਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਨਕਤਾਬਾਂ ਿਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਨਜਿੱਥੋਂ ਕਰੋਿਾ 

ਪਾਜੀਨਟਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਮਲੇ ਸਿ ਉਸ ਿ ੂੰ ਨਜ਼ਲ੍ਾ ਪਰਸ਼ਾਸਿ ਿਿੱਲੋਂ  ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੂੰਟੇਿਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਾਜੀਨਟਿ ਆਏ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 

ਸੂੰਪਰਕ ਚ ਆਏ 49 ਨਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਿ ਜੋ ਨਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਗੇਨਟਿ ਆਏ ਹਿ। ਨਜਲਾ ਮੈਨਜਸਟਰ ੇਟ 

ਸਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਨਮਤ ਿੇ ਪਨਟਆਲਾ ਨਜਲੇ ਿ ੂੰ ਕਰੋਿਾ ਮੁਕਤ ਕਰਿ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਿ ੂੰ ਘਰਾਂ ਚ ਹੀ ਰਨਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

(ਮੈਸੇਜ) 

YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 Today 23 April 6.15 pm District COVID update information given by CS Dr Harish 
Malhotra 
https://youtu.be/dHFsE-I4k00 

 

https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/DGPPunjabPolice
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253253457068376070?s=19
https://youtu.be/dHFsE-I4k00


Pathankot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਿ   ਜਾਨਪ ਰ ਰਨਿਾ ੀ ਮਰਹਲਾ ਦ ੇ5 ਪਰਰਿਾਰਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ  ਰੇ 
ਫੇਜ ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
847871877472 

2 ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਕਰਰਆਨਾ, ਦਿਾਈ ਆਰਦ ਦੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰ ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ  ੇਿਾ   ਰ  
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
867231875536 

3 ਜਨਤਕ  ਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
879885207604 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
899401872319 

5 ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ ਲਈ ਰ ੁੱ ਰਖਆ  ਕੁੱਤਰ ਿੁੱਲੋਂ 53  ਕ ਲ ਮ ਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ ੰ ਾ 
ਪੁੱਤਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
910725204520 

6 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ (ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਰਰਆਨਾ  ਟੋਰ ) ਤੋਂ 
 ਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਿਾਰਪ  

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
931388535787 

7 ਕੈਰਮ ਟ ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਕ ੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੇਰਚਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 
 ਬੰਧੀ ਦੇਣ ਰਰਪੋਰਟ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/520
937188535207 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਿ   ਜਾਨਪ ਰ ਰਨਿਾ ੀ ਮਰਹਲਾ ਦ ੇ5 ਪਰਰਿਾਰਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ  ਰੇ 
ਫੇਜ ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ 

2 ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਕਰਰਆਨਾ, ਦਿਾਈ ਆਰਦ ਦੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰ ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ  ੇਿਾ   ਰ  

3 ਜਨਤਕ  ਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 
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5 ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ ਲਈ ਰ ੁੱ ਰਖਆ  ਕੁੱਤਰ ਿੁੱਲੋਂ 53  ਕ ਲ ਮ ਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ ੰ ਾ 
ਪੁੱਤਰ 

6 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ (ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਰਰਆਨਾ  ਟੋਰ ) ਤੋਂ 
 ਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਿਾਰਪ  

7 ਕੈਰਮ ਟ ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਕ ੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੇਰਚਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 
 ਬੰਧੀ ਦੇਣ ਰਰਪੋਰਟ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਰਟਿ   ਜਾਨਪ ਰ ਰਨਿਾ ੀ ਮਰਹਲਾ ਦ ੇ5 ਪਰਰਿਾਰਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਰਨਟਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ  ਰੇ 
ਫੇਜ ਦੀ  ੈਂਪਰਲੰਗ ਰਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਰਟਿ 

2 ਡੋਰ ਟ  ਡੋਰ ਕਰਰਆਨਾ, ਦਿਾਈ ਆਰਦ ਦੀ  ੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰ ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ  ੇਿਾ   ਰ  

3 ਜਨਤਕ  ਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾ ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

4 ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਰਹੰਦ-ਖ ਰਹੰਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦ ੇਹ ਕਮ ਜਾਰੀ 

5 ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ ਲਈ ਰ ੁੱ ਰਖਆ  ਕੁੱਤਰ ਿੁੱਲੋਂ 53  ਕ ਲ ਮ ਖੀਆਂ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰ ੰ ਾ 
ਪੁੱਤਰ 

6 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਰਜ ਟਰੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਿੁੱਲੋਂ ਕਰਰਫਓ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ (ਗੰਗਾ ਮੰਗਾ ਕਰਰਆਨਾ  ਟੋਰ ) ਤੋਂ 
 ਾਰੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਿਾਰਪ  

7 ਕੈਰਮ ਟ ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਕ ੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੇਰਚਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 
 ਬੰਧੀ ਦੇਣ ਰਰਪੋਰਟ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕੋਰਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਤ ੇਮਾਿਾਂ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮ ਰਹੰਮ ਜਾਰੀ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840429316452486&id=289205534908203 

2  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਰਕੁੱਟਾਂ 
ਰਕ ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਠੇ  ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ  ੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਮੋਰਰੰਡਾ ਰਿਖੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840430139785737&id=289205534908203 

3  

 
TWITTER 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840429316452486&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840430139785737&id=289205534908203


S.N. Post with link 

1 ਕੋਰਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਤ ੇਮਾਿਾਂ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮ ਰਹੰਮ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253504054266703872?s=19 

2  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਰਕੁੱਟਾਂ 
ਰਕ ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਠੇ  ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ  ੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਮੋਰਰੰਡਾ ਰਿਖੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253504342394466305?s=19 

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੀਆਂ ਰਕੁੱਟਾਂ 
ਰਕ ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਠੇ  ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ  ੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ  ਫਾਈ ਕਰਮਸ਼ਨ 

ਨਗਰ ਕੌ ਲ ਮੋਰਰੰਡਾ ਰਿਖੇ ਪੁੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

2 ਕੋਰਿਡ -19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਬੁੱ ਰਚਆਂ ਤ ੇਮਾਿਾਂ ਦ ੇਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮ ਰਹੰਮ ਜਾਰੀ 

3  

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੰਦਰ ਰ ੰਘ ਜੀ @JagBaniOnline ਨਾਲ ਇੰਟਰਰਿਊ 

https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1120381988327481/?vh=e&d=n 
 

2 #ਕੋਰਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਨਣਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਿਾ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਿ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਨਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗੁਪਤਾ, ਦਾ ਅਨਧਕਾਰਤ 

ਨਬਆਿ ਅਤੇ ਆਮ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰੀ ਨਿਪੁਲ ਉਜਿਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਿਿੱਲੋਂ  ਜਿਾਬ । 
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/161999598499183/?vh=e&d=n 
 

3 ਬਲਾਕ ਨਦੜ੍ਬਾ, ਡਿੀਜ਼ਿ ਸੂੰਗਰ ਰ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਿੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦ 

ਨਿਅਕਤੀ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਹਲੀ ਿਜ਼ਰੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਦੇ 

ਚੀਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਮਿੁਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਜੂੰਗਲਾਤ ਨਿਭਾਗ ਦੀ 

ਟੀਮ ਹੋਰ ਸਬ ਤਾਂ ਅਤ ੇਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਿ ਲਿੱਭਣ, ਨਕ ਇਹ ਜੂੰਗਲੀ ਨਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੂੰਚ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੈਟਰੋਨਲੂੰਗ (ਗਸ਼ਤ) ਟੀਮ 24*7 ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ ਅਤ ੇਇਲਾਕਾ ਨਿਿਾਸੀਆਂ ਿ ੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਿ ਿੂੰਬਰ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕਰਿਾ 

ਨਦਿੱਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। 

ਡਿੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ ਰ, 
ਸੂੰਗਰ ਰ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2640937022818555/?d=n 
 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253504054266703872?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253504342394466305?s=19
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/1120381988327481/?vh=e&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.ARCCb0KBB0UWL-UkHR-yeQE7HGW59ZKglCzW04UFYlnCCDqOP3oDIy0RuLKqS5ny6uKld7idsqYKASCtCagB-L7xfa_kdfqB0zImGfZyXUnpbbz6vcoxScwSw_RmrIAd1BpWVCD-uCaQVNf9O6qEK83JOC21C95GoDZ_HWnZon4YHm989_PCmVYXYYNbI_aRCR0UXz4MuljUWzIb4M-cWeBXxVfp3qtC_mYRXnkh3KN2InHx_Rzi1m_btI3uII3oAXc0LRPlM6mvL8KamPfMeViSrC5zxtpWuS3icJp75zeDGEZRsc04Gf3yVa6f6eEApZOekcwssFfh5Kb6LVPzFrL3VOBPDXhkDBCcvQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SangrurDPRO/videos/161999598499183/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2640937022818555/?d=n


4 ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਿ ੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਿ ੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੂੰਟਲਾਈਿ ‘ਤੇ 

ਲੜ੍ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਿ ੂੰ ਿੀ ਚੂੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਮ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628871934511546/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਿ ੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਿ ੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੂੰਟਲਾਈਿ ‘ਤੇ 

ਲੜ੍ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਿ ੂੰ ਿੀ ਚੂੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਮ। 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253483247977160704 
 

2  

3  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਜ਼ਲੇ੍ ਦੇ ਪਨਹਲੇ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਿ ੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਿ ੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੂੰਟਲਾਈਿ ‘ਤੇ 

ਲੜ੍ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਿ ੂੰ ਿੀ ਚੂੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਮ। 

2  

3  

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526852178031997&id=128209614562924
, Screening drive of vendors a success, DC Girish Dayalan 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526908938026321&id=128209614562924
, S.A.S. Nagar administration ties up with uber India under Uber Essentials and Uber 
Medic 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526910601359488&id=128209614562924
, sale of gutkha, liqour, tobacco and spitting in public places prohibited 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526915284692353&id=128209614562924
, Former Minister Rana Gurjit Singh hands over tanker with 40000 litres capacity to health 
minister balbir singh sidhu 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526922168024998&id=128209614562924
, Chairman Safai Karamchari Commission, Punjab Geja Ram Valmiki instructs Municipal 
Corporation Commissioner to ensure safety kits for sewermen 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526926734691208&id=128209614562924
, One more positive case emerges, PGI employee from nayagaon 

https://www.facebook.com/233323164066427/posts/628871934511546/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253483247977160704
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526852178031997&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526852178031997&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526908938026321&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526908938026321&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526910601359488&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526910601359488&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526915284692353&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526915284692353&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526922168024998&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526922168024998&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526926734691208&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526926734691208&id=128209614562924


7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526932011357347&id=128209614562924
, 49113 MT wheat procured in district till 9th day 

8 Field activity in Kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253288695353901058?s=19, District 
Administration thanks philanthrophists for continuous support  

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253291960628064257?s=19, screening drive 
of vendors a success, DC Girish Dayalan 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253323699714838528?s=19, district 
administration ties up with uber India under uber essentials and uber medic 

4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253324067215519751?s=19, sale of gutkha, 
liqour, tobacco and spitting in public places prohibited 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253326640840503301?s=19, Former Minister 
Rana Gurjit Singh hands over tanker with 40000 litres capacity to health minister balbir 
singh sidhu 
 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253329959025700864?s=19, Chairman Safai 
Karamchari Commission, Punjab Geja Ram Valmiki instructs Municipal Corporation 
Commissioner to ensure safety kits for sewermen 
 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253333169979318279?s=19, One more 
positive case emerges, PGI employee from nayagaon 
 

8 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253336152678916100?s=19, 49113 MT 
Wheat procured in District till 9th Day 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Official statement on corona virus from State Control Room on 32nd Day 

2 Circular by DM regarding tie up with uber India under uber essentials and uber medic 

3 Circular by DM prohibiting sale of liqour, gutkha, tobacco and spitting in public places 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Rapid Response Teams Reorganised, 13 Teams To Work Under SMOs in SBS Nagar to 
fight against COVID 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526932011357347&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=526932011357347&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253288695353901058?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253291960628064257?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253323699714838528?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253324067215519751?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253326640840503301?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253329959025700864?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253333169979318279?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253336152678916100?s=19


 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236453463191903&id=73958246954567
4 
 
 

2 LPG Supply Hours Extended to 2 PM in SBS Nagar 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236452643191985&id=73958246954567
4 
 
 

3 Wheat Procurement Running Smoothly in SBS Nagar.  A total of 41814 MT Purchased By 
Thursday Evening. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451933192056&id=73958246954567
4 
 

4 With The Initiatives of MLA Nawanshahr, Angad Singh, Purchase Centre of Mirpur Jattan 
Made Operational after a long period of 30 years 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451049858811&id=73958246954567
4 
 
 

5 LIC Offices and Income Tax Office To Be Functional in SBS Nagar, District Magistrate Vinay 
Bublani Announced Relaxation from Curfew 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236449786525604&id=73958246954567
4 
 
 

6 Trainees of Skill Centres associated with Punjab Skill Development Mission, hands over 
1500 Masks to DC Vinay Bublani through ADC (D) Sarbjit Singh Walia 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236447193192530&id=73958246954567
4 
 

7 MLA Angad Singh Visits Vegetable Mandi, Sensitised People of Social Distancing. Asks 
Local MC for regular sanitization. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236445259859390&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236453463191903&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236453463191903&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236452643191985&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236452643191985&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451933192056&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451933192056&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451049858811&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236451049858811&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236449786525604&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236449786525604&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236447193192530&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236447193192530&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236445259859390&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1236445259859390&id=739582469545674


1 Rapid Response Teams Reorganised, 13 Teams To Work Under SMOs in SBS Nagar to 
fight against COVID 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352577443512322?s=19 
 

2 LPG Supply Hours Extended to 2 PM in SBS Nagar 
 https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352741407264770?s=19 
 

3 Wheat Procurement Running Smoothly in SBS Nagar.  A total of 41814 MT Purchased By 
Thursday Evening. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352969610854401?s=19 
 
 

4 With The Initiatives of MLA Nawanshahr, Angad Singh, Purchase Centre of Mirpur Jattan 
Made Operational after a long period of 30 years 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353103891615747?s=19 
 
 

5 LIC Offices and Income Tax Office To Be Functional in SBS Nagar, District Magistrate Vinay 
Bublani Announced Relaxation from Curfew 
 https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353243628969985?s=19 
 
 

6 Trainees of Skill Centres associated with Punjab Skill Development Mission, hands over 
1500 Masks to DC Vinay Bublani through ADC (D) Sarbjit Singh Walia 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353542980718593?s=19 
 
 

7 MLA Angad Singh Visits Vegetable Mandi, Sensitised People of Social Distancing. Asks 
Local MC for regular sanitization. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353854500036614?s=19 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rapid Response Teams Reorganised, 13 Teams To Work Under SMOs in SBS Nagar to 
fight against COVID 

2 LPG Supply Hours Extended to 2 PM in SBS Nagar 

3 Wheat Procurement Running Smoothly in SBS Nagar.  A total of 41814 MT Purchased By 
Thursday Evening. 
 

https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352577443512322?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352741407264770?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253352969610854401?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353103891615747?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353243628969985?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353542980718593?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253353854500036614?s=19


4 With The Initiatives of MLA Nawanshahr, Angad Singh, Purchase Centre of Mirpur Jattan 
Made Operational after a long period of 30 years 

5 LIC Offices and Income Tax Office To Be Functional in SBS Nagar, District Magistrate Vinay 
Bublani Announced Relaxation from Curfew 

6 Trainees of Skill Centres associated with Punjab Skill Development Mission, hands over 
1500 Masks to DC Vinay Bublani through ADC (D) Sarbjit Singh Walia 

7 MLA Angad Singh Visits Vegetable Mandi, Sensitised People of Social Distancing. Asks 
Local MC for regular sanitization. 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਕਨ ੰ  ਗਰਗ  
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2494988500813102/ 

  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਕਨ ੰ  ਗਰਗ  
https://twitter.com/DproSri/status/1253355387241275393?s=19 

  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ   ਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਰਿੁੱਚ ਰਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਕਨ ੰ  ਗਰਗ  

  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਢ ਕਿ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ -- ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ ਰ 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325747117619441?d=n&sfns=m
o  

2 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ?  
ਕੀ ਰਿਟਾਰਮਨ  ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਠੀਕ ਹੋਣ ਰਿਚ ਮਦਦ ਰਮਲ  ਕਦੀ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2494988500813102/
https://twitter.com/DproSri/status/1253355387241275393?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325747117619441?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325747117619441?d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325753017618851?d=n&sfns=m
o  

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ  ਬੰਧ ਰਿੁੱਚ ਰੋਜਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ 23 ਅਪਰੈਲ 2020 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325763947617758?d=n&sfns=m
o  

4 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕ  (ਰੋਗਾਣ ਨਾਸ਼ਕ) ਨਾਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ? 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325885764272243?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਢ ਕਿ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ -- ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ ਰ 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253265983126466562?s=21  

2 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ?  
ਕੀ ਰਿਟਾਰਮਨ  ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਠੀਕ ਹੋਣ ਰਿਚ ਮਦਦ ਰਮਲ  ਕਦੀ ਹੈ? 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253268390916964360?s=21  

3 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕ  (ਰੋਗਾਣ ਨਾਸ਼ਕ) ਨਾਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ? 

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253321785551884288?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਢ ਕਿ ੇਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ -- ਰਜ਼ਲਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ ਰ 

2 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ?  
ਕੀ ਰਿਟਾਰਮਨ  ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਠੀਕ ਹੋਣ ਰਿਚ ਮਦਦ ਰਮਲ  ਕਦੀ ਹੈ? 

 

3 ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ  ਬੰਧ ਰਿੁੱਚ ਰੋਜਾਨਾਿਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਤੀ 23 ਅਪਰੈਲ 2020 

4 ਕੀ ਤ ਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਹੈ? 

ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰ  ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕ  (ਰੋਗਾਣ ਨਾਸ਼ਕ) ਨਾਲ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ? 

 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1325753017618851?d=n&sfns=mo
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https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253321785551884288?s=21


1 ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਬੰਰਧਤ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ ੇ ਮੀਰਟੰਗ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114138
731951554/?type=3&theater 

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114865
178545576/?type=3&theater 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰਬੰਧ-ਰਿਧਾਇਕ ਡਾ. 
ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114867
071878720/?type=3&theater 

4 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114869
245211836/?type=3&theater 

5 Purchase started by Hon'ble DC Sir at Jhabal mandi{Video} 
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/368084404157449/ 

6 ਐੈੱ .ਐੈੱਚ.ਓ.ਰਭੁੱ ਖੀਰਿੰਡ ਮੰਡੀ ਰਿੁੱਚ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ{ਿੀਡੀਓ} 

https://www.facebook.com/pg/DPRO-Tarntaran-
2302387776459991/posts/?ref=page_internal 

7 ਪੁੱਟੀ ਮੰਡੀ ਰਿੁੱਚ ਮੰਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤ ੇਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਰੁੱਖਣ  ਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ{ਿੀਡੀਓ} 

https://www.facebook.com/watch/?v=915982328862647 

8 Medical checkup of combine operators at nakka gohalwar block TT.( Photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115109
325187828/?type=3&theater 

9 Medical checkup of combine operators at nakka khabe dogra block TT.(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115124
118519682/?type=3&theater 

10 At Harike with medical checkup team(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115125
578519536/?type=3&theater 

11   ਬੇੇੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ(photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3116783
641687063/?type=3&theater 

12 #ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਿ ਲਗਾਏ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚਿੱਲਨਦਆਂ ਗੂੰਿਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਨਦਆਂ 

ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਮਿੱਲਾਂ ਿ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253557681643651072 

 
TWITTER 
 

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.2329283793770389/3114865178545576/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114865178545576/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114867071878720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114867071878720/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114869245211836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3114869245211836/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/videos/368084404157449/
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/watch/?v=915982328862647
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115109325187828/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115109325187828/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115124118519682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115124118519682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115125578519536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3115125578519536/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3116783641687063/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3116783641687063/?type=3&theater
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.ARDTRWydbFCg6dkU5KcBbQB2mFwiKKitbatUfUymv9_C4VZkWr7DEQJ6kKaBoQkHfstBZVWVHtjDfFck2AVP_IrD2fmXx3gfJWaZtkACMQdKv2lGda5X18SbNurxFtY97BSMf83A6oIByRgxE0MBLjUGmJKmK_VywlF1gX1G91GwlIcVA1rRlZymPb8d1MIOhctc3nJoK_2WdMUV4UcG4rP5cbtYHljnHa0Rs3MrruWwj8MogW7f7qoSZlKdrZAap-SwikauC9BE55lqTBi1kRVWNl4EEHoA69Sv7HzuRsPA1QWsiRGdwKga_6RMXWW_MGJXlIS0H221WTpx-SQE-47ZOzM3&__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.ARDTRWydbFCg6dkU5KcBbQB2mFwiKKitbatUfUymv9_C4VZkWr7DEQJ6kKaBoQkHfstBZVWVHtjDfFck2AVP_IrD2fmXx3gfJWaZtkACMQdKv2lGda5X18SbNurxFtY97BSMf83A6oIByRgxE0MBLjUGmJKmK_VywlF1gX1G91GwlIcVA1rRlZymPb8d1MIOhctc3nJoK_2WdMUV4UcG4rP5cbtYHljnHa0Rs3MrruWwj8MogW7f7qoSZlKdrZAap-SwikauC9BE55lqTBi1kRVWNl4EEHoA69Sv7HzuRsPA1QWsiRGdwKga_6RMXWW_MGJXlIS0H221WTpx-SQE-47ZOzM3&__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.ARDTRWydbFCg6dkU5KcBbQB2mFwiKKitbatUfUymv9_C4VZkWr7DEQJ6kKaBoQkHfstBZVWVHtjDfFck2AVP_IrD2fmXx3gfJWaZtkACMQdKv2lGda5X18SbNurxFtY97BSMf83A6oIByRgxE0MBLjUGmJKmK_VywlF1gX1G91GwlIcVA1rRlZymPb8d1MIOhctc3nJoK_2WdMUV4UcG4rP5cbtYHljnHa0Rs3MrruWwj8MogW7f7qoSZlKdrZAap-SwikauC9BE55lqTBi1kRVWNl4EEHoA69Sv7HzuRsPA1QWsiRGdwKga_6RMXWW_MGJXlIS0H221WTpx-SQE-47ZOzM3&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253557681643651072


S.N. Post with link 

1 ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਬੰਰਧਤ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੇ  ਮੀਰਟੰਗ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253190721210703872 

2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253296880546541568 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰਬੰਧ-ਰਿਧਾਇਕ ਡਾ. 
ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253297161644589056 

4 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253297672397549569 

5 Purchase started by Hon'ble DC Sir at Jhabal mandi{Video} 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253318753271480323 

6 ਐੈੱ .ਐੈੱਚ.ਓ.ਰਭੁੱ ਖੀਰਿੰਡ ਮੰਡੀ ਰਿੁੱਚ ਰਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ {ਿੀਡੀਓ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253321333556957186 

7 ਪੁੱਟੀ ਮੰਡੀ ਰਿੁੱਚ ਮੰਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ   ਬੰਧੀ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਰੁੱਖਣ  ਬੰਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਦੰਦੇ ਹੋਏ{ਿੀਡੀਓ} 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253326420786286597 

8 Medical checkup of combine operators at nakka gohalwar block TT.(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253327110740930561 

9 Medical checkup of combine operators at nakka khabe dogra block TT . (photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253328263277015045 

10 At Harike with medical checkup team(photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253328848936026112 

11   ਬੇੇੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ(photo) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253553298310787072 

12 #ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕਾਰਿ ਲਗਾਏ ਕਰਨਫਊ/ਲੌਕਡਾਊਿ ਦੇ ਚਿੱਲਨਦਆਂ ਗੂੰਿਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਕਸਾਿਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਨਦਆਂ 

ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਿ ਅਮਨਰੂੰਦਰ ਨਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਨਹਕਾਰੀ ਨਮਿੱਲਾਂ ਿ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3116805
028351591/?type=3&theater 
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S.N. TEXT 

1 ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ  ਬੰਰਧਤ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਖਰੀਦ ਏਜੰ ੀਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਰਦਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੇ  ਮੀਰਟੰਗ 
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2 ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ  ਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਨਰਰਿਘਨ ਜਾਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਰਨਰਰਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰਬੰਧ-ਰਿਧਾਇਕ ਡਾ. 
ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ 

4 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਰਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ-ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ 
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