
 

Date: 25-04-2020     Time: 6.00pm 
 

1. Details of Samples and Cases:- 
 

1 Total Suspected cases reported till date 13270 

2 Total No. of samples sent 13270 

3 Total No. of patients tested positive till date 308 

4 Total No. of patients tested negative 9392 

5 Results Awaited 3569 

6 No. of patients cured 72 

7 Active cases 219 

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 25.4.2020- 10 
 

District Number of cases Remarks 

Pathankot 01 New Case 

Patiala 06 Contacts of Positive 

Jalandhar 03 Contacts of Positive 

 

On 25-04-2020 
• Number of new patients on oxygen support-NIL 

• Number of new patients admitted in ICU- NIL 

• Number of new patients put on ventilator support- NIL 

• Number of new patients cured-2 (1 from Kapurthala & 1 from Mansa) 

• Number of new deaths reported- NIL 

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

Cases 
Total Cured Deaths 

1. Jalandhar 66 57 7 2 

2. SAS Nagar 63 47 14 2 

3. Patiala 61 60 1 0 

4. Pathankot 25 19 5 1 

5. SBS Nagar 19 0 18 1 

6. Ludhiana 17 9 4 4 

7. Amritsar 14 11 1 2 

8. Mansa 13 10 3 0 

9. Hoshiarpur 7 1 5 1 

10. Moga 4 0 4 0 

11. Faridkot 3 2 1 0 

12. Kapurthala 3 0 2 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 308 219 72 17 

 



 

 

 

IMPORTANT MEDIA REPORT 

 

 

1. After successful efforts of the Punjab Government under the leadership of Chief Minister Captain 

Amarinder Singh to get required permissions from concerned State Governments and Centre 

Government to bring back the pilgrims from Sri Hazur Sahib in Maharashtra who were stranded 

there due to nationwide lockdown amid #CoronaVirus crisis, Punjab Government today sent a 

convoy of 80 buses, including 32 PRTC and 48 Punjab Roadways buses, to Sri Hazur Sahib.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548473008782140&id=1412317599064359 

 

2. PUNJAB GOVERNMENT SENT 80 BUSES TO TAKHT SRI HAZUR SAHIB TO BRING BACK 

STRANDED PILGRIMS. FINANCE MINISTER MANPREET SINGH BADAL PATS STAFF 

ENTRUSTED WITH THIS TASK 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-sent-80-buses-takht-sri-hazur-sahib-bring-

back-stranded-pilgrims 

 

3. 32 PRTC BUSES TO BRING BACK PILGRIMS FROM TAKHT SRI HAZUR SAHIB TO 

PUNJAB. -Return of the pilgrims to their homes result of the consistent efforts of Chief Minister: 

PRTC Chairman Sharma flags off 7 Volvo buses from Patiala. Medicines, food items, masks, 

sanitizers and gloves for pilgrims sent with the fleet 

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/32-prtc-buses-bring-back-pilgrims-takht-sri-hazur-sahib-punjab  

 

4. PUNJAB POLICE DEDICATES DIGITAL REMEMBRANCE WALL TO ACP ANIL KOHLI. CM 

RECALLS REMARKABLE SERVICES RENDERED BY ACP KOHLI BY POSTING HIS  

MESSAGE ON WALL  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-police-dedicates-digital-remembrance-wall-acp-anil-kohli 

 

5. PUNJAB GOVERNMENT ISSUES ADVISORY REGARDING USE OF AIR-CONDITIONING 

IN RESIDENTIAL/COMMERCIAL & HOSPITAL  

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/punjab-government-issues-advisory-regarding-use-air-conditioning-

residentialcommercial 

 

6. KHALSA AID ORGANISATION DONATES BODY SUITS, MASKS, THERMOMETERS AND 

FOGGER MACHINES TO JAILS. The Jail Minister, Punjab, S. Sukhjinder Singh Randhawa today 

said that the Department of Prisons expresses its heartfelt gratitude to Khalsa Aid Organisation for 

providing necessary items and equipment to the department for enhancing its capacity to tackle 

COVID-19 pandemic.   

http://diprpunjab.gov.in/?q=content/khalsa-aid-organisation-donates-body-suits-masks-thermometers-

and-fogger-machines-jails 
 

7. In the wake of #COVID19 pandemic, Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab 

Government has started telemedicine services in 300 HWCs (Health and Wellness Centres) to 

provide ‘Comprehensive Primary Health Services’ on door steps of people in rural areas. Under 

this initiative, the Community Health Officers (CHOs) at HWC - sub center level connects with 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548473008782140&id=1412317599064359
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Medical officers at the hub through video calling. The CHO then dispenses the medicines to the 

patient, based on the prescription received through eSanjeevni app from the Medical officer. 27 

Essential medicines and 6 Diagnostics test are being made available in adequate quantity at these 

centers to support the expanded range of services 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547849802177794&id=1412317599064359 

 

8. With the recognition of Verka by the Department of Animal Husbandry, Government of India as 

the brand which ensures the availability of dairy products during the period of lockdown, the 

premier brand of Punjab has now made a grand echo on the National stage from where there 

would be no looking back now.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547888975507210&id=1412317599064359 

 

9. Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab government has undertaken a citizen 

centric initiative to ensure uninterrupted health services to the public in Punjab due to the wake 

of the #Covid19 Pandemic. The Government of Punjab has launched e-Sanjeevani– Online 

OPD (Doctor to Patient), integrated telemedicine solution developed by C-DAC Mohali. It 

extends the reach of specialized healthcare services to the masses in both rural areas and any 

isolated community pockets. It provides a platform for citizens to connect with a network of 

Specialist doctors over video conferencing and obtain medical treatment and advice for 

common health related concerns while sitting at home.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547993895496718&id=1412317599064359 

10. In order to ensure containment of #COVID19 and enhance surveillance of the disease, appeal to 

all private hospitals in the state to refer patients with Influenza Like Illness (ILI) symptoms and 

Severe Acute Respiratory Infection (SARI) i.e. fever, cough, difficulty in breathing, pneumonia 

like symptoms to the Government Flu corners/facilities for free RTPCR testing.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971021240021865&id=631211620669497 

 

11. COVID-19: Punjab Government issues advisory for banks 

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

 

12. Want to consult a doctor, free of cost, from the comfort of your home?  Yes, it is possible in the 

State of Punjab 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157820398627779&id=713682778 

 

13. So what is our strategy for testing? Please read the latest instructions below:                         Dear 

Colleagues, The testing capacity of virus testing NP/OP swabs has been increased. Now, about 

1200 tests can be done every day, DMC has also started testing. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157819989512779&id=713682778 
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ANNEXURE A: 

Important Links for Press Notes, Videos and Pics  

  

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

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

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

Punjab in HINDI 

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

Visit COVID-19 for district wise Press Notes 

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

 

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

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

 

Link for all covid related pics  

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

 

Link for all covid related videos 

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

   (From 2:00 PM 24/04/2020 to 2:00 PM 25/04/2020)  
 

FACEBOOK 

S.N. Post with link  

1 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਬੁ਼ਾਰਕ਼ਾਂ। ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਪਰਣ ਕਰੀਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਰਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। 

#ThisRamzaanPrayAtHome #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547808012181973&id=14123175990643
59  

2 #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ 300 ਐਚ.ਡਬਲਯ .ਸੀਜ. (ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰ) 

ਰਿਿੱਚ ਟੇਲੀਮੇਰਡਸਨ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿਆਪਕ 

ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤਰਹਤ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ 

ਰਸਹਤ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਰਲੂੰਗ ਜਰੀਏ ਹਿੱਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਿਰ 

ਸੀਐਚਓ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਸੂੰਜੀਿਨੀ ਐਪ ਰ਼ਾਹੀਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਰਨਰਦੇਸ਼਼ਾ ਂਮੁਤ਼ਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਰਿਖੇ ਿਿੀਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਜਰ ਰੀ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਅਤ ੇ6 ਡ਼ਾਇਗਨੋਸਰਟਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਿ 

ਕਰਿ਼ਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

In the wake of #COVID19 pandemic, Chief Minister Captain Amarinder Singh led 

Punjab Government has started telemedicine services in 300 HWCs (Health and 

Wellness Centres) to provide ‘Comprehensive Primary Health Services’ on door 

steps of people in rural areas. Under this initiative, the Community Health Officers 

(CHOs) at HWC - sub center level connects with Medical officers at the hub 

through video calling. The CHO then dispenses the medicines to the patient, 

based on the prescription received through e-Sanjeevni app from the Medical 

officer. 27 Essential medicines and 6 Diagnostics test are being made available in 

adequate quantity at these centers to support the expanded range of services 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547849802177794&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970440336746622&id=631211620669497  

3 ਭ਼ਾਰਤ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਪਸ਼  ਪ਼ਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਿਭ਼ਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਰਮਲਕਿੈਡ ਦੇ ਬਰ਼ਾਂਡ ਿੇਰਕ਼ਾ ਨ ੂੰ ਕਰਰਿਊ/ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਦੌਰ਼ਾਨ 

ਲੋਕ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਜਰ ਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਖਰਲੇ ਡੇਅਰੀ ਬਰ਼ਾਂਡ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ 

ਰਗਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਿਭ਼ਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੇਰਕ਼ਾ ਸਮੇਤ ਚੁਣੇ ਚ਼ਾਰ ਡੇਅਰੀ ਬਰ਼ਾਂਡ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਿੂੰਨਿ਼ਾਦ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ 

ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਿੇਲੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪ਼ਾਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

With the recognition of Verka by the Department of Animal Husbandry, 

Government of India as the brand which ensures the availability of dairy products 

during the period of lockdown, the premier brand of Punjab has now made a 

grand echo on the National stage from where there would be no looking back 

now. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547888975507210&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970477770076212&id=631211620669497  

4 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਅਤੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547037548925686&id=14123175990643
59  
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5 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਰਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
|| April 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1125464434513005&id=14123175990643
59  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1125466087846173&id=63121162066949
7  

6 ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜ੍ੀ ਰਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ ਪ ਰ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਰਦੂੰਰਦਆਂ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਿਭ਼ਾਗ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ਼ਾਂ ਅਿੀਨ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਜਲ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕ਼ਾਈਆਂ ਨ ੂੰ ਮੁੜ੍ ਖੋਲਣ ਿ਼ਾਸਤੇ ਉਨ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਪਲ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਘੂੰਟੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ 

ਪਰਿ਼ਾਨਗੀਆਂ ਅਤ ੇਕਰਰਿਊ ਪ਼ਾਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ 

ਭਰੋਸ਼ਾ ਿੀ ਰਦਿੱਤ਼ਾ ਰਕ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਮੁਿੱਦ਼ਾ ਪਰਿ਼ਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਨ ੂੰ 

ਸਿੱਦੀ ਗਈ ਸ਼ਾਰੇ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਸ ਦੌਰ਼ਾਨ ਉਠ਼ਾਉਣਗੇ। 

Assuring the industry of his government’s full support in these difficult times, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh has directed the Department of Industries and 

the District Industries Centres functioning under the DCs to provide all industrial 

units eligible to reopen with requisite approvals, along with required curfew 

passes, within 12 hours of applying. Chief Chief Minister has also assured them 

that he would raise the issue of Central support for industry with Prime Minister 

Narendra Modi during the VC convened by the latter with all chief ministers on 

Monday. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547982285497879&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970555590068430&id=631211620669497  

7 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿੱਰਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਰ਼ਾਜਨ਼ਾਥ ਰਸੂੰਘ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

#ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਲਗ਼ਾਏ ਕੌਮੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਰਿਿੱਚ ਿਸੇ ਸੇਿ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੈਰਨਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ 

ਸ ਰਬਆਂ ਰਿਿੱਚ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਗਆ ਰਦਿ਼ਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿੱਰਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਰਲਖੇ ਪਿੱਤਰ ਰਿਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ 

ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਘਰ ਿ਼ਾਪਸ ਭੇਜਣ਼ਾ ਸੂੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਤ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਮ਼ਾਂਡ ਹੈਡ 

ਕੁਆਟਰਜ ਨ ੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਣ ਰਕ ਸ਼ਾਬਕ਼ਾ ਸੈਰਨਕ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਖਆਲ ਰਿੱਰਖਆ ਜ਼ਾਿੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਘਰ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਮਲ ਜ਼ਾਂਦੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Union Defence Minister 

Rajnath Singh to grant special permission to defence personnel who have retired 

from service to return to their home states amid the countrywide lockdown due to 

#Covid19. In a letter to the Union Defence Minister, Captain Amarinder Singh 

further said that in case it was not feasible to enable them to return home 

immediately, then the Command Headquarters across the country should be 

directed to take special care of them until these defence personnel are able to get 

the requisite permissions. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547988778830563&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970561370067852&id=631211620669497  

8 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਉਹ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦ਼ਾ ਿੈਸਲ਼ਾ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਇਸ ਸਰਥਤੀ 'ਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ 

ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ੍ਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਮ਼ਾਰਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, 
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ਮ਼ਾਰਹਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਦੇਸ਼਼ਾਂ ਦੇ ਰ਼ਾਜਦ ਤ਼ਾਂ ਨ਼ਾਲ ਿੈਬ ਉਤੇ ਰਿਚ਼ਾਰ ਚਰਚ਼ਾ (ਿੈਬੀਨ਼ਾਰ) ਦੌਰ਼ਾਨ ਮੁਿੱਖ 

ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਨ ੂੰ ਖੋਲਣ ਦ਼ਾ ਿੈਸਲ਼ਾ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਮ਼ਾਰਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਸਿ਼ਾਰਸ਼਼ਾਂ ਉਤੇ 

ਆਿ਼ਾਰਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਨ਼ਾਂ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਸੂੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਰਨਚਰਿ਼ਾਰ ਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਰਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਿੇਗੀ। 

During a webinar with leading industrialists, economic experts and 

diplomats/ambassadors of various countries, Chief Minister Captain Amarinder 

Singh has stated that any decision on lifting the lockdown/curfew would be taken 

basis the recommendations of the 20-member Expert Committee, which is 

expected to submit its report on Saturday. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547990658830375&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970563766734279&id=631211620669497  

9 ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰ਼ਾਜ ਰਿਿੱਚ ਅਿੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਸਿੇਂ ਰਦਨ 7,10,323 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਸ 

ਰਿਚੋਂ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  7,08,985 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਅਤ ੇਆੜ੍ਤੀਆਂ ਿਲੋਂ  1,385 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। 

The Government agencies and private Traders have procured 7,10,323 metric 

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

agencies procured 7,08,985 MT of wheat 1,385 MT has been procured by the 

private traders(arhtias). 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548037808825660&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970618650062124&id=631211620669497  

10 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ  ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮਂ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ 

ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਰਨਰਰਿਘਨ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਹਿੱਤ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ। ਪੂੰਜ਼ਾਬ 

ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹ਼ਾਲੀ ਿਲੋਂ  ਰਿਕਸਤ ਏਕੀਰਿਤ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨਲ ਸਰਲਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੂੰਜੀਿਨੀ- -ਆਨਲ਼ਾਈਨ 

ਓਪੀਡੀ ” (ਡ਼ਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ ਤਿੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਿਿ਼ਾਉਣ ਰਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਸ਼ਾਬਤ ਹੋਿੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਰਸੂੰਗ ਰ਼ਾਹੀਂ 

ਮ਼ਾਹਰ ਡ਼ਾਕਟਰ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਆਮ ਸਮਿੱਰਸਆਿ਼ਾਂ ਲਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਲ਼ਾਜ 

ਅਤ ੇਸਲ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਟਿ਼ਾਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab government has undertaken a 

citizen centric initiative to ensure uninterrupted health services to the public in 

Punjab due to the wake of the #Covid19 Pandemic. The Government of Punjab 

has launched e-Sanjeevani–Online OPD (Doctor to Patient), integrated 

telemedicine solution developed by C-DAC Mohali. It extends the reach of 

specialized healthcare services to the masses in both rural areas and any isolated 

community pockets. It provides a platform for citizens to connect with a network of 

Specialist doctors over video conferencing and obtain medical treatment and 

advice for common health related concerns while sitting at home. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547993895496718&id=14123175990643
59 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970565823400740&id=631211620669497  

11 "ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿਿੀਆ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 10ਿੇਂ ਰਦਨ ਅਸੀਂ 

ਕੁਿੱਲ 35.07 ਲਿੱਖ ਰਮਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਨ਼ਾਲੋਂ  ਦੁਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ, 

ਆੜ੍੍ਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਢ਼ਾਂਚੇ ਦ਼ਾ ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ  ਿੂੰਨਿ਼ਾਦ ਕਰਦ਼ਾ ਹ਼ਾਂ ਰਜਨ਼੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਪ਼ਾਲਣ ਿੀ ਕੀਤ਼ਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿੀ ਸਫ਼ਲ ਬਣ਼ਾਈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ। 

"I am happy with the progress so far in Wheat Procurement. In the first 10 days, 

we have procured a total of 35.07 lakh MT, which is double of last year. I thank 

our farmers, arhtiyas, procurement agencies & entire government machinery for 
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all their support in arrangements to combat the challenge of #Covid19", Captain 

Amarinder Singh, Punjab Chief Minister. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548389575457150&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971010016689654&id=631211620669497  

12 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639798865461&id=14123175990643
59  

13 ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸਮ਼ਾਜਕ ਰਿਥ ਕ਼ਾਇਮ ਰਿੱਖਰਦਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨ਼ਾਈਏ। 

#CelebrateRamzaanAtHome #StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547821492180625&id=14123175990643
59  

14 ਮਹ਼ਾਰ਼ਾਸ਼ਟਰ਼ਾ 'ਚ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸ਼ਾਰਹਬ ਰਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਿ਼ਾਲ ਆਂ, ਜੋ #ਕੋਰੋਨ਼ਾਿ਼ਾਇਰਸ ਸੂੰਕਟ ਕਰਕੇ 

ਲਿੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਆਪੀ ਲ਼ਾਕਡ਼ਾਉਨ ਕ਼ਾਰਨ ਿ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪ਼ਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨ ੂੰ ਿ਼ਾਪਸ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਬੂੰਿਤ ਸ ਬ਼ਾ 

ਸਰਕ਼ਾਰ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਪਰਿ਼ਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ 

ਅਗਿ਼ਾਈ ਹੇਠ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਦੀ ਕ਼ਾਮਯ਼ਾਬੀ ਉਪਰੂੰਤ ਅਿੱਜ 80 ਬਿੱਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕ਼ਾਿਲੇ, ਰਜੂੰਨ਼੍ਾਂ ਰਿਿੱਚ 

ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ 32 ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰੋਡਿੇਜ ਦੀਆਂ 48 ਬਿੱਸ਼ਾਂ ਸ਼਼ਾਰਮਲ ਹਨ, ਨ ੂੰ ਸਰੀ ਹਜ ਰ ਸ਼ਾਰਹਬ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਰਿ਼ਾਨ਼ਾ 

ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ। 

After successful efforts of the Punjab Government under the leadership of Chief 

Minister Captain Amarinder Singh to get required permissions from concerned 

State Governments and Centre Government to bring back the pilgrims from Sri 

Hazur Sahib in Maharashtra who were stranded there due to nationwide lockdown 

amid #CoronaVirus crisis, Punjab Government today sent a convoy of 80 buses, 

including 32 PRTC and 48 Punjab Roadways buses, to Sri Hazur Sahib. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548473008782140&id=14123175990643
59  
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15 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ  ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭ਼ਾਗ ਜਰੀਏ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਮ ਹ 

ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਅਤ ੇਉੱਥੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟ਼ਾਿ ਲਈ ਰਿਸਥ਼ਾਰ ਰਿਚ ਸਲ਼ਾਹ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋਿੇ ਤ਼ਾਂ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਰਕਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕ਼ਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕ਼ਾਬ  

ਿੀ ਪ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਰਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿਰਗ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਰਹਰਤਆਤ ਿਿੱਜੋਂ ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮ਼ਾਰਹਰ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸੀਆਂ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued a 

detailed advisory on maintaining the hygiene and sanitization in banks to contain 

the spread of #COVID19 pandemic. According to the advisory of the Health & 

Family Welfare Department, Punjab that the Coronavirus (#COVID19) transmitted 

in most instances through respiratory droplets, direct contact with positive persons 

and also through contaminated surfaces/objects. Though the virus survives on 

environmental surfaces for a varied period of time, it gets easily inactivated by 

chemical disinfectants. Thus, correct and timely information about the virus is the 

key to control the deadly disease. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548007245495383&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970578790066110&id=631211620669497  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548389575457150&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548389575457150&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971010016689654&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639798865461&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547639798865461&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547821492180625&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547821492180625&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548473008782140&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548473008782140&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971084420015547&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548007245495383&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2548007245495383&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=970578790066110&id=631211620669497


16 ਕੋਰਿਡ ਕਰਰਿਊ/ਤ਼ਾਲ਼ਾਬੂੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬ਼ਾਿਜ ਦ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਪੁਰਲਸ ਨੇ ਿਸੇ ਪਰਿ਼ਾਸੀ ਮਜਦ ਰ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਅਲੀ ਰ਼ਾਹ ਬਣ਼ਾਉਣ 

ਰਿਿੱਚ ਲਿੱਗੇ ਇਿੱਕ ਰਗਰੋਹ ਦ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਿ਼ਾਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ 3.5 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 71 ਮਜਦ ਰ ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ 

ਪਰਦੇਸ਼ ਅਤ ੇਰਬਹ਼ਾਰ ਰਿਿੱਚ ਰਲਜ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗੁਪਤ਼ਾ ਨੇ ਦਿੱਰਸਆ ਰਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੌਂ  ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਰਗਰਫ਼ਤ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ਼ਾਂ ਰਖਲ਼ਾਫ਼ ਟ਼ਾਂਡ਼ਾ ਥ਼ਾਣੇ ਰਿਖੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿ਼ਾਰ਼ਾਿ਼ਾਂ ਤਰਹਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਉਨ਼ਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿਰਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਗਰੋਹ ਦ਼ਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰ਼ਾਰ ਹੈ। 

Amid the Covid curfew/lockdown, the Punjab Police has busted a gang engaged 

in making forged passes for stranded migrant labourers, with 71 such labourers 

already transported by them to Uttar Pradesh and Bihar in exchange for a total 

consideration of Rs. 3.5 lakhs. Nine members of the gang have been arrested and 

cases registered against them under various sections at the Tanda police station, 

disclosed DGP Dinkar Gupta, adding that five fake passes,  a stamp of SDM 

Tanda, a Computer, a CPU, a Printer and six Mobile phones used by them had 

been seized. One member of the gang is absconding. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547999432162831&id=14123175990643
59  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971133986677257&id=631211620669497  

17 #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਾਰੀ ਰਿਰੁਿੱਿ ਲੜ਼੍ਾਈ ਰਿਿੱਚ ਯੋਗਦ਼ਾਨ ਪ਼ਾਊਂਰਦਆਂ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰਿਜੀਲੈਂਸ ਰਬਊਰੋ ਨੇ ਨਿ਼ਾਂ ਗ਼ਾਓਂ 

(ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਪਰ਼ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਰਿਖੇ ਰਡਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭ਼ਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਿੇਸ ਸ਼ੀਲਡ਼ਾਂ 

ਿੂੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ ਨਿ਼ਾਂ ਗ਼ਾਓਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਜਲ਼ਾ ਪੁਰਲਸ ਮੋਹ਼ਾਲੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਲਗ਼ਾਏ ਗਏ ਨ਼ਾਰਕਆਂ ’ਤੇ 

ਤ਼ਾਇਨ਼ਾਤ ਪੁਰਲਸ ਕਰਮਚ਼ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ ਿੀ ਿੇਸ ਸ਼ੀਲਡ਼ਾਂ ਿੂੰਡੀਆਂ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲ਼ਾਜਮ ਿੀ ਰਕਸੇ ਤਰ਼ਾਂ ਦੇ ਿ਼ਾਇਰਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 

ਬਚ ਸਕਣ 

In a battle against #Covid19 pandemic outbreak in the state, Punjab Vigilance 

Bureau (VB) distributed face shields for protection of frontline health workers at 

Primary Health Centre Nawan Gaon in S.A.S Nagar district besides police 

personnel deployed at various nakas in the area. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971014990022490&id=631211620669497  

18 #ਕੋਰਿਡ19 ਦੀ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਨਗਰ਼ਾਨੀ ਿਿ਼ਾਉਣ ਲਈ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਪਰ਼ਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਇਨਫ਼ਲ ਏਂਜ਼ਾ ਲ਼ਾਈਕ 

ਇਲਨੈੱਸ (ਆਈਐਲਆਈ) ਅਤ ੇਸਰਿਅਰ ਐਰਕਉਟ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਿੈਕਸਨ (ਐਸਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰੈਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇਨ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲ  ਕ਼ਾਰਨਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿਲ  ਦੇ 

ਲਿੱਛਣ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਬੁਖ਼਼ਾਰ, ਖੂੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਰਿਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਨਮ ਨੀਆਂ ਆਰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਫੁ਼ਤ ਆਰਟੀ-

ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਰਟੂੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਿੇਗੀ। 

In order to ensure containment of #COVID19 and enhance surveillance of the 

disease, appeal to all private hospitals in the state to refer patients with Influenza 

Like Illness (ILI) symptoms and Severe Acute Respiratory Infection (SARI) i.e. 

fever, cough, difficulty in breathing, pneumonia like symptoms to the Government 

Flu corners/facilities for free RT-PCR testing. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971021240021865&id=631211620669497  

 
TWITTER 
 

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

1 In the wake of #COVID19 pandemic, Chief Minister @capt_amarinder Singh led Punjab 
Government has started telemedicine services in 300 HWCs (Health and Wellness 
Centres) to provide ‘Comprehensive Primary Health Services’ on door steps of people in 
rural areas. #PunjabFightsCorona  
 
https://t.co/A2ngEvx8Ie  
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547999432162831&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2547999432162831&id=1412317599064359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971133986677257&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971014990022490&id=631211620669497
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=971021240021865&id=631211620669497
https://t.co/A2ngEvx8Ie


https://twitter.com/CMOPb/status/1253637715809038339?s=19  

2 A matter of great pride for Punjab as one of it's premier brand @Verka_Coop is among 4 
leading Dairy Brands across the country to be recognised by the Department of Animal 
Husbandry, Government of India for ensuring the availability of dairy products during the 
period of Lockdown  
https://t.co/9RQhwdEYmP  

3 Prime Minister @narendramodi interacts with #Punjab's youngest female #Sarpanch 
Pallvi Thakur on #NationalPanchayatiRajDay. Also, appreciates arrangements made by 
Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government for wheat harvesting & 
procurement during #lockdown. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253640599498108928?s=19  

4 India’s leading consumer durable brand @LGIndia electronics has come forward donating 
necessary products for #COVID19 in #Punjab. To help people fight against pandemic, 
donating 52 products across 4 districts, include range of Refrigerator, AC's, Water 
purifiers & TV’s.  
https://t.co/xzhu2LRRmh  

5 During webinar with leading industrialists, economic experts and diplomats/ambassadors 
of various countries, CM @capt_amarinder said any decision on lifting #lockdown would 
be taken basis recommendations of 20 member Expert Committee, which is expected to 
submit its report on Sat  
https://t.co/IPK4Cyg8T4  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253660103200342017?s=19  

6 Assuring industry of full support, CM @capt_amarinder directed Department of 
Industries & District Industries Centres functioning under DCs to provide all industrial 
units eligible to reopen with requisite approvals, along with required curfew passes, 
within 12 hours of applying 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253661487413026820?s=19  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253661416428646400?s=19  

7 In battle against #COVID19 pandemic outbreak, Punjab Vigilance Bureau (VB) distributed 
face shields for protection of frontline health workers at Primary Health Centre Nawan 
Gaon in S.A.S Nagar district besides police personnel deployed at various nakas in area.  
https://t.co/7Qa64Jv8dW  

8 Chief Minister @capt_amarinder singh led Punjab Government issues detailed advisory 
on maintaining hygiene & sanitization in banks to contain spread of #Covid_19 pandemic.  
https://t.co/IJjPsuUJSA  

9 Amid #Covid lockdown, @PunjabPoliceInd bustedgang engaged in making forged passes 
for stranded migrant labourers, with 71 such labourers already transported by them to 
Uttar Pradesh and Bihar in exchange for a total consideration of Rs. 3.5 lakhs.  
https://t.co/tH60SKbxll  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253670907631075328?s=19  

10 Punjab contributes a significant number to Armed Forces & post-retirement many are not 
able to travel back owing to #lockdown. CM @capt_amarinder urged DM @RajnathSingh 
to grant permission for Defence Personnel to return home or direct Command 
Headquarters to take care of them  
https://t.co/N7clSpGm0U  
https://twitter.com/CMOPb/status/1253678653763960836?s=19  

https://twitter.com/CMOPb/status/1253637715809038339?s=19
https://t.co/9RQhwdEYmP
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253640599498108928?s=19
https://t.co/xzhu2LRRmh
https://t.co/IPK4Cyg8T4
https://twitter.com/CMOPb/status/1253660103200342017?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253661487413026820?s=19
https://twitter.com/CMOPb/status/1253661416428646400?s=19
https://t.co/7Qa64Jv8dW
https://t.co/IJjPsuUJSA
https://t.co/tH60SKbxll
https://twitter.com/CMOPb/status/1253670907631075328?s=19
https://t.co/N7clSpGm0U
https://twitter.com/CMOPb/status/1253678653763960836?s=19


11 |April 24, 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/VVeieyFMdh  

12 In order to ensure containment of #Covid19 and enhance surveillance of disease, all 
private hospitals to refer patients with Influenza Like Illness symptoms & Severe Acute 
Respiratory Infection like symptoms to the Government Flu corners/facilities for free RT-
PCR testing. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253714768818507784?s=19  

13 With total arrival of 36.66 LMT of wheat and procurement of 34.22 LMT in all 22 districts 
across state during 10 days of ongoing procurement operations amid curfew/lockdown, 
the Sangrur district leads the tally. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253716675637268480?s=19  

14 The state of Punjab has set new landmark by procuring 27,97,108 MT of wheat in this 
season as against procurement of 12,85,981 MT of wheat from April 1 to April 23, 2019 in 
the pervious year. It was disclosed by Bharat Bhushan Ashu, Food and Civil Supplies 
Minister. 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253885308208201728?s=19  

15 On the directions of Chief Minister @capt_amarinder Singh, PRTC today sent a convoy of 
32 buses including 7 Volvo buses to Sri Hazur Sahib to bring back the pilgrims from Sri 
Hazur Sahib in Maharashtra who were stranded there due to nationwide lockdown amid 
#CoronaVirus crisis.  
https://t.co/L46RCrWYfS  

16 I spoke to Maharashtra CM @OfficeofUT & Cabinet Minister @AshokChavanINC today to 
ensure the Pilgrims of Hazur Sahib, Nanded do not face any issues. Sending Punjab 
Government buses tomorrow to Nanded while some buses are being locally sourced 
from Maharashtra. 
 https://t.co/BWTmBOtH8X  

17 Happy with the progress so far in Wheat Procurement. In the first 10 days, we have 
procured a total of 35.07 lakh MT, which is double of last year. I thank our farmers, 
arhtiyas, procurement agencies & entire govt machinery for their hard work to combat 
the challenge of #Covid19.  
https://t.co/iJkDJ4P8XS  

 
INSTAGRAM 
 

S.N. Post with link 

1 #ਕੋਵਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ 300 ਐਚ.ਡਬਲਯ .ਸੀਜ. (ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰ) ਰਿਿੱਚ 

ਟੇਲੀਮੇਰਡਸਨ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ਼ਂਾ ਜੋ ਪੇਂਡ  ਖਤੇਰ਼ਂਾ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਉਹਨ਼ਂਾ ਦੇ ਘਰ਼ਂਾ ਤਿੱਕ ਰਿਆਪਕ ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਰਸਹਤ 

ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤਰਹਤ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ ਰਸਹਤ ਕੇਂਦਰ਼ਂਾ ਰਿਿੱਚ ਿੀਡੀਓ 

ਕ਼ਾਰਲੂੰਗ ਜਰੀਏ ਹਿੱਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਰ ਸੀਐਚਓ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਈ-

ਸੂੰਜੀਿਨੀ ਐਪ ਰ਼ਾਹੀਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਰਨਰਦੇਸ਼਼ਂਾ ਮੁਤ਼ਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ਼ਂਾ ਕੇਂਦਰ਼ਂਾ ਰਿਖੇ ਿਿੀਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੇਣ 

ਲਈ 27 ਜਰ ਰੀ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਅਤੇ 6 ਡ਼ਾਇਗਨੋਸਰਟਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿ਼ਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

In the wake of #COVID19 pandemic, Chief Minister Captain Amarinder Singh led 

Punjab Government has started telemedicine services in 300 HWCs (Health and 
Wellness Centres) to provide ‘Comprehensive Primary Health Services’ on door steps 
of people in rural areas. Under this initiative, the Community Health Officers (CHOs) at 
HWC - sub center level connects with Medical officers at the hub through video 

https://t.co/VVeieyFMdh
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253714768818507784?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253716675637268480?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253885308208201728?s=19
https://t.co/L46RCrWYfS
https://t.co/BWTmBOtH8X
https://t.co/iJkDJ4P8XS
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/


calling. The CHO then dispenses the medicines to the patient, based on the 
prescription received through e-Sanjeevni app from the Medical officer. 27 Essential 
medicines and 6 Diagnostics test are being made available in adequate quantity at 
these centers to support the expanded range of services 
https://www.instagram.com/p/B_Y6KbRJK2j/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7I1SF2_S/ 

2 ਭ਼ਾਰਤ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਪਸ਼  ਪ਼ਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਿਭ਼ਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਰਮਲਕਿੈਡ ਦੇ ਬਰ਼ਂਾਡ ਿੇਰਕ਼ਾ ਨ ੂੰ ਕਰਰਿਊ/ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਦੌਰ਼ਾਨ ਲੋਕ਼ਂਾ 

ਤਿੱਕ ਜਰ ਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਿ਼ਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਖਰਲੇ ਡੇਅਰੀ ਬਰ਼ਂਾਡ਼ਂਾ ਰਿਿੱਚ ਸ਼਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 

ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਿਭ਼ਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੇਰਕ਼ਾ ਸਮੇਤ ਚੁਣੇ ਚ਼ਾਰ ਡੇਅਰੀ ਬਰ਼ਂਾਡ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਿੂੰਨਿ਼ਾਦ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਔਖੇ ਿੇਲੇ 

ਲੋਕ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪ਼ਾਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾ ਰਹ ੇਹਨ। 

With the recognition of Verka by the Department of Animal Husbandry, Government of 
India as the brand which ensures the availability of dairy products during the period of 
lockdown, the premier brand of Punjab has now made a grand echo on the National 
stage from where there would be no looking back now. 
 
https://www.instagram.com/p/B_Y6Mg8pttq/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7K9BFaFT/ 
 

3 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 

ਅਤੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਂਾ ਹੈ:- 

https://www.instagram.com/p/B_Y6OzkpeL3/ 

4 ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜ੍ੀ ਰਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ ਪ ਰ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਰਦੂੰਰਦਆਂ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ 

ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਰਿਭ਼ਾਗ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ਼ਂਾ ਅਿੀਨ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਰਜਲ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਯੋਗ 

ਸਨਅਤੀ ਇਕ਼ਾਈਆਂ ਨ ੂੰ ਮੁੜ੍ ਖੋਲਣ ਿ਼ਾਸਤੇ ਉਨ਼ਂਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਪਲ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਘੂੰਟੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਪਰਿ਼ਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 

ਕਰਰਿਊ ਪ਼ਾਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਉਨ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸ਼ਾ ਿੀ ਰਦਿੱਤ਼ਾ ਰਕ 

ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਮੁਿੱਦ਼ਾ ਪਰਿ਼ਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਨ ੂੰ ਸਿੱਦੀ ਗਈ ਸ਼ਾਰੇ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀਆਂ 

ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਸ ਦੌਰ਼ਾਨ ਉਠ਼ਾਉਣਗੇ। 

Assuring the industry of his government’s full support in these difficult times, Chief 

Minister Captain Amarinder Singh has directed the Department of Industries and the 

District Industries Centres functioning under the DCs to provide all industrial units 

eligible to reopen with requisite approvals, along with required curfew passes, within 

12 hours of applying. Chief Chief Minister has also assured them that he would raise 

the issue of Central support for industry with Prime Minister Narendra Modi during the 

VC convened by the latter with all chief ministers on Monday. 

https://www.instagram.com/p/B_Y6Q6kpNmJ/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7M-TlgRv/ 

5 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵ ੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੁੱ ਵਖਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਵ ੰਘ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ 

#ਕੋਵਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਲਗ਼ਾਏ ਕੌਮੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਰਿਿੱਚ ਿਸੇ ਸੇਿ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੈਰਨਕ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਉਨ਼ਂਾ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸ ਰਬਆਂ 

ਰਿਿੱਚ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਗਆ ਰਦਿ਼ਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿੱਰਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਰਲਖੇ ਪਿੱਤਰ ਰਿਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਅਿੱਗੇ 

ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਨ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਘਰ ਿ਼ਾਪਸ ਭੇਜਣ਼ਾ ਸੂੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਤ਼ਂਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਮ਼ਂਾਡ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਜ ਨ ੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼ 

ਰਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਣ ਰਕ ਸ਼ਾਬਕ਼ਾ ਸੈਰਨਕ਼ਂਾ ਦ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਖਆਲ ਰਿੱਰਖਆ ਜ਼ਾਿੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਘਰ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ 

ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਮਲ ਜ਼ਂਾਦੀ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh has urged Union Defence Minister Rajnath 

Singh to grant special permission to defence personnel who have retired from service 

to return to their home states amid the countrywide lockdown due to #Covid19. In a 

letter to the Union Defence Minister, Captain Amarinder Singh further said that in case 
it was not feasible to enable them to return home immediately, then the Command 
Headquarters across the country should be directed to take special care of them until 
these defence personnel are able to get the requisite permissions. 
https://www.instagram.com/p/B_Y6V2eppFm/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7OkMF0YO/ 

https://www.instagram.com/p/B_Y6KbRJK2j/
https://www.instagram.com/p/B_Y7I1SF2_S/
https://www.instagram.com/p/B_Y6Mg8pttq/
https://www.instagram.com/p/B_Y7K9BFaFT/
https://www.instagram.com/p/B_Y6OzkpeL3/
https://www.instagram.com/p/B_Y6Q6kpNmJ/
https://www.instagram.com/p/B_Y7M-TlgRv/
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_Y6V2eppFm/
https://www.instagram.com/p/B_Y7OkMF0YO/


6 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਉਹ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦ਼ਾ ਿੈਸਲ਼ਾ ਸ ਬੇ ਨ ੂੰ ਇਸ ਸਰਥਤੀ 'ਚੋਂ ਬ਼ਾਹਰ ਕਿੱਢਣ 

ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ੍ਨ ਿ਼ਾਸਤੇ ਬਣ਼ਾਈ ਮ਼ਾਰਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲ਼ਾਹ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਮ਼ਾਰਹਰ ਅਰਥ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਦੇਸ਼਼ਂਾ ਦੇ ਰ਼ਾਜਦ ਤ਼ਂਾ ਨ਼ਾਲ ਿੈਬ ਉਤੇ ਰਿਚ਼ਾਰ ਚਰਚ਼ਾ (ਿੈਬੀਨ਼ਾਰ) ਦੌਰ਼ਾਨ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਨੇ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ 

ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ/ਕਰਰਿਊ ਨ ੂੰ ਖੋਲਣ ਦ਼ਾ ਿੈਸਲ਼ਾ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਮ਼ਾਰਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਸਿ਼ਾਰਸ਼਼ਂਾ ਉਤੇ ਆਿ਼ਾਰਰਤ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਨ਼ਂਾ ਰਕਹ਼ਾ 

ਰਕ ਸੂੰਭ਼ਾਿਨ਼ਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਰਨਚਰਿ਼ਾਰ ਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਰਰਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਿੇਗੀ। 

During a webinar with leading industrialists, economic experts and 

diplomats/ambassadors of various countries, Chief Minister Captain Amarinder Singh 

has stated that any decision on lifting the lockdown/curfew would be taken basis the 

recommendations of the 20-member Expert Committee, which is expected to submit 

its report on Saturday. 

https://www.instagram.com/p/B_Y6ZEDJIHj/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7Rjald07/ 

7 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਦਰ ਵ ੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲੀ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ #ਕੋਵਿਡ19 ਮਹ਼ਂਾਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ 

ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕ਼ਂਾ ਲਈ ਰਨਰਰਿਘਨ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਹਿੱਤ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ। ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ 

ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹ਼ਾਲੀ ਿਲੋਂ  ਰਿਕਸਤ ਏਕੀਰਿਤ ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨਲ ਸਰਲਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੂੰਜੀਿਨੀ- -ਆਨਲ਼ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ” (ਡ਼ਾਕਟਰ ਤੋਂ 

ਮਰੀਜ ਤਿੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ਼ਂਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ਼ਂਾ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਂਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ 

ਿਿ਼ਾਉਣ ਰਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਸ਼ਾਬਤ ਹੋਿੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਕ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਰਸੂੰਗ ਰ਼ਾਹੀਂ ਮ਼ਾਹਰ ਡ਼ਾਕਟਰ਼ਂਾ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨ਼ਾਲ 

ਜੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਆਮ ਸਮਿੱਰਸਆਿ਼ਂਾ ਲਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਅਤੇ ਸਲ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਲੇਟਿ਼ਾਰਮ 

ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। 

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab government has undertaken a 
citizen centric initiative to ensure uninterrupted health services to the public in Punjab 
due to the wake of the #Covid19 Pandemic. The Government of Punjab has launched 
e-Sanjeevani–Online OPD (Doctor to Patient), integrated telemedicine solution 
developed by C-DAC Mohali. It extends the reach of specialized healthcare services 
to the masses in both rural areas and any isolated community pockets. It provides a 
platform for citizens to connect with a network of Specialist doctors over video 
conferencing and obtain medical treatment and advice for common health related 
concerns while sitting at home. 
https://www.instagram.com/p/B_Y6bSNJ1vb/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7TRZlflL/ 

8 "ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿਿੀਆ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 10ਿੇਂ ਰਦਨ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱਲ 

35.07 ਲਿੱਖ ਰਮਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਨ਼ਾਲੋਂ  ਦੁਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਂਾ, ਆੜ੍੍ਤੀਆਂ, 

ਖਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਢ਼ਂਾਚੇ ਦ਼ਾ ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ  ਿੂੰਨਿ਼ਾਦ ਕਰਦ਼ਾ ਹ਼ਂਾ ਰਜਨ਼੍ਂਾ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਦ਼ਾਇਤ਼ਂਾ ਦ਼ਾ 

ਪ਼ਾਲਣ ਿੀ ਕੀਤ਼ਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿੀ ਸਫ਼ਲ ਬਣ਼ਾਈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ। 

"I am happy with the progress so far in Wheat Procurement. In the first 10 days, we 

have procured a total of 35.07 lakh MT, which is double of last year. I thank our 

farmers, arhtiyas, procurement agencies & entire government machinery for all their 

support in arrangements to combat the challenge of #Covid19", Captain Amarinder 

Singh, Punjab Chief Minister. 
https://www.instagram.com/p/B_Y6mX5p-RY/ 
https://www.instagram.com/p/B_Y7hrLlp9g/ 

9 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭ਼ਾਗ ਜਰੀਏ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਮ ਹ ਬੈਂਕ਼ਂਾ ਅਤੇ 

ਉੱਥੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟ਼ਾਿ ਲਈ ਰਿਸਥ਼ਾਰ ਰਿਚ ਸਲ਼ਾਹ਼ਂਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋਿੇ ਤ਼ਂਾ 

ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਮਹ਼ਂਾਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਰਕਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕ਼ਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕ਼ਾਬ  ਿੀ ਪ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ਼ਂਾ 

ਰਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿਰਗ਼ਂਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਰਹਰਤਆਤ ਿਿੱਜੋਂ ਬੈਂਕ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ 

ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮ਼ਾਰਹਰ਼ਂਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਹਲ਼ਂਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸੀਆਂ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। (ਰਿਸਥ਼ਾਰਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਰਲਿੱਕ ਕਰੋ > 

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

Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued a detailed 
advisory on maintaining the hygiene and sanitization in banks to contain the spread of 
#COVID19 pandemic. According to the advisory of the Health & Family Welfare 
Department, Punjab that the Coronavirus (#COVID19) transmitted in most instances 
through respiratory droplets, direct contact with positive persons and also through 
contaminated surfaces/objects. Though the virus survives on environmental surfaces 

https://www.instagram.com/p/B_Y6ZEDJIHj/
https://www.instagram.com/p/B_Y7Rjald07/
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_Y6bSNJ1vb/
https://www.instagram.com/p/B_Y7TRZlflL/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/p/B_Y6mX5p-RY/
https://www.instagram.com/p/B_Y7hrLlp9g/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/


for a varied period of time, it gets easily inactivated by chemical disinfectants. Thus, 
correct and timely information about the virus is the key to control the deadly disease. 
( For details click here > https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/banks/ ) 
https://www.instagram.com/p/B_ZcahFDRlu/ 
https://www.instagram.com/p/B_Zck3qF3vU/?igshid=nmkaiqbpaqm6  

10 ਕੋਰਿਡ ਕਰਰਿਊ/ਤ਼ਾਲ਼ਾਬੂੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬ਼ਾਿਜ ਦ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਪੁਰਲਸ ਨੇ ਿਸੇ ਪਰਿ਼ਾਸੀ ਮਜਦ ਰ਼ਂਾ ਲਈ ਜ਼ਾਅਲੀ ਰ਼ਾਹ ਬਣ਼ਾਉਣ ਰਿਿੱਚ 

ਲਿੱਗੇ ਇਿੱਕ ਰਗਰੋਹ ਦ਼ਾ ਪਰਦ਼ਾਿ਼ਾਸ਼ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ 3.5 ਲਿੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 71 ਮਜਦ ਰ ਪਰਹਲ਼ਂਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ 

ਅਤੇ ਰਬਹ਼ਾਰ ਰਿਿੱਚ ਰਲਜ਼ਾਏ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਰਦਨਕਰ ਗੁਪਤ਼ਾ ਨੇ ਦਿੱਰਸਆ ਰਕ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਰਗਰਫ਼ਤ਼ਾਰ ਕੀਤ਼ਾ 

ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ਼ਂਾ ਰਖਲ਼ਾਫ਼ ਟ਼ਂਾਡ਼ਾ ਥ਼ਾਣੇ ਰਿਖੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿ਼ਾਰ਼ਾਿ਼ਂਾ ਤਰਹਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ਼ਂਾ ਦੁਆਰ਼ਾ ਿਰਤੇ ਗਏ 

ਫੋ਼ਨ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਗਰੋਹ ਦ਼ਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰ਼ਾਰ ਹੈ। 

Amid the Covid curfew/lockdown, the Punjab Police has busted a gang engaged in 

making forged passes for stranded migrant labourers, with 71 such labourers already 

transported by them to Uttar Pradesh and Bihar in exchange for a total consideration 

of Rs. 3.5 lakhs. Nine members of the gang have been arrested and cases registered 

against them under various sections at the Tanda police station, disclosed DGP 

Dinkar Gupta, adding that five fake passes, a stamp of SDM Tanda, a Computer, a 

CPU, a Printer and six Mobile phones used by them had been seized. One member of 

the gang is absconding. 

https://www.instagram.com/p/B_ZceMEjwiI/ 
https://www.instagram.com/p/B_ZcufxFY3X/?igshid=sidg81rgjy6g  

11 #ਕੋਰਿਡ19 ਦੀ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਨਗਰ਼ਾਨੀ ਿਿ਼ਾਉਣ ਲਈ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਪਰ਼ਾਈਿੇਟ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਇਨਫ਼ਲ ਏਂਜ਼ਾ ਲ਼ਾਈਕ 

ਇਲਨੈੱਸ (ਆਈਐਲਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਿਅਰ ਐਰਕਉਟ ਰੇਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਨਿੈਕਸਨ (ਐਸਏਆਰਆਈ) ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਂਾ ਨ ੂੰ ਸਰਕ਼ਾਰੀ 

ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਂਾ ਰਿਿੱਚ ਰੈਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਇਨ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਹਸਪਤ਼ਾਲ਼ਂਾ ਦੇ ਫ਼ਲ  ਕ਼ਾਰਨਰ਼ਂਾ ਰਿਿੱਚ ਿਲ  ਦੇ ਲਿੱਛਣ ਰਜਿੇਂ ਰਕ 

ਬੁਖ਼਼ਾਰ, ਖੂੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਲੈਣ ਰਿਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਨਮ ਨੀਆਂ ਆਰਦ ਦੇ ਸ਼ਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਂਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਰਟੂੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜ਼ਾਿੇਗੀ। 

In order to ensure containment of #COVID19 and enhance surveillance of the 

disease, appeal to all private hospitals in the state to refer patients with Influenza Like 

Illness (ILI) symptoms and Severe Acute Respiratory Infection (SARI) i.e. fever, 

cough, difficulty in breathing, pneumonia like symptoms to the Government Flu 

corners/facilities for free RT-PCR testing. 

https://www.instagram.com/p/B_Zcsu9ltw3/?igshid=17q0scexjn615 
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1 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹ ੇਯਤਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ 

ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

|| April 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 

#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the 
spread of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set 
up at Chandigarh. 
https://www.youtube.com/watch?v=f_Z8c0pTJTE 

 
Blog 
 

S.N. Post with link 

1 COVID-19: Punjab Government issues advisory for banks 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/ 

https://www.instagram.com/p/B_ZcahFDRlu/
https://www.instagram.com/p/B_Zck3qF3vU/?igshid=nmkaiqbpaqm6
https://www.instagram.com/p/B_ZceMEjwiI/
https://www.instagram.com/p/B_ZcufxFY3X/?igshid=sidg81rgjy6g
https://www.instagram.com/p/B_Zcsu9ltw3/?igshid=17q0scexjn615
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=f_Z8c0pTJTE
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/banks/
https://punjabgovtindia.wordpress.com/


ਕੋਵਿਡ-19; ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ  ਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ 
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/04/24/bank/ 
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1 ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕੀ ਦਾ ਬੈਂਡ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165754421557236/?ty
pe=3&theater 

2 'ਹੌਟ  ਪਾਟ' ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ 

ਵਜਲੇ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟ ੇ

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165754234890588?__tn__=-R 

3 ਵਕ ਾਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿੇਲੇ ਮ ੰ ਹ ਢੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਦਾ ਖਾ  ਵਖਆਲ ਰੁੱਖਣ-ਖੇਤੀ 
ਅਵਧਕਾਰੀ 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165754064890605?__tn__=-R 

4 ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲੁੱ ਗੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰ ੰ ਾ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ- ੋਨੀ 
 ੋਨੀ ਨੇ 10 ਟਰੁੱਕ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤੋਰੇ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165753818223963?__tn__=-R 

5 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ 

 ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165754578223887?__tn__=-R 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ- ਰਕਾਰੀਆ 

 ਰਕਾਰ ਵਕ ਾਨ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ, ਵਕ ਾਨ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/165755201557158/?ty
pe=3&theater 

7 ਭਾਈ ਵਨਰਮਲ ਵ ੰਘ ਖਾਲ ਾ ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਵਿਚੋਂ ਵਮਲੇ 4 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉਤ ੇਿਵਤਹ ਪਾਈ 

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.155722902560388/165795214886490/?ty
pe=3&theater 

8 ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸਮ਼ਾਜਕ ਰਿਥ ਕ਼ਾਇਮ ਰਿੱਖਰਦਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨ਼ਾਈਏ। (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

#CelebrateRamzaanAtHome 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCorona 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165982974867714?__tn__=-R 

9 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/dproasr/posts/165983021534376?__tn__=-R 

10 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭ਼ਾਗ ਜਰੀਏ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਮ ਹ ਬੈਂਕ਼ਾਂ 

ਅਤ ੇਉੱਥੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟ਼ਾਿ ਲਈ ਰਿਸਥ਼ਾਰ ਰਿਚ ਸਲ਼ਾਹ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ 
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https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165982974867714?__tn__=-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165983021534376?__tn__=-R


ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋਿੇ ਤ਼ਾਂ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਰਕਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕ਼ਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕ਼ਾਬ  

ਿੀ ਪ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਰਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿਰਗ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਰਹਰਤਆਤ ਿਿੱਜੋਂ ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮ਼ਾਰਹਰ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸੀਆਂ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ 
 ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued a detailed 
advisory on maintaining the hygiene and sanitization in banks to contain the spread of 
#COVID19 pandemic. According to the advisory of the Health & Family Welfare 
Department, Punjab that the Coronavirus (#COVID19) transmitted in most instances 
through respiratory droplets, direct contact with positive persons and also through 
contaminated surfaces/objects. Though the virus survives on environmental surfaces for 
a varied period of time, it gets easily inactivated by chemical disinfectants. Thus, correct 
and timely information about the virus is the key to control the deadly disease. 
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165983624867649?__tn__=-R 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕੀ ਦਾ ਬੈਂਡ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253665684673855491 

2 'ਹੌਟ  ਪਾਟ' ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ 

ਵਜਲੇ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟ ੇ

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253665276630937600 

3 ਵਕ ਾਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿੇਲੇ ਮ ੰ ਹ ਢੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਦਾ ਖਾ  ਵਖਆਲ ਰੁੱਖਣ-ਖੇਤੀ 
ਅਵਧਕਾਰੀ 
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253664974536228869 

4 ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲੁੱ ਗੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰ ੰ ਾ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ- ੋਨੀ 
 ੋਨੀ ਨੇ 10 ਟਰੁੱਕ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤੋਰੇ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253664622600548353 

5 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ 

 ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253666279510032384 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ- ਰਕਾਰੀਆ 

 ਰਕਾਰ ਵਕ ਾਨ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ, ਵਕ ਾਨ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253666483248349184 

7 ਭਾਈ ਵਨਰਮਲ ਵ ੰਘ ਖਾਲ ਾ ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਵਿਚੋਂ ਵਮਲੇ 4 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉਤ ੇਿਵਤਹ ਪਾਈ 

https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253942753685204992 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0GHucDoR1lyboqpKTLbKMWGA1I6TF4M-td4glcGj5dm5u8HIvZfWYuhnTCpUhiJNFP2tmUonmNLthgY9vE9Y3GtBtV6WbGKdnJ-agd15T2jYvzAybDOYjxhOyF70Qc_KGQgzA9iLqh62hXFF7pC8bLrIr0KAbuZOB6BOCWFhbz3-ZulFv6a_twQ1dPX9kR2zb7_z9NsIcvW-9jzC6Snj2hv9QUUfsqfwgDHSyHRnyktCTkBlF4-w3tVUcpYFQFq833tI8Fbw_2ry59Nu2cfNMKXKhd5-UjOy0RTKJDb9j-UUEgS-r_sYFjcadyvk-EXhimKAgw-yW260O9xEm88FkpfNjfn7L2vCw78lPczFzv5QAEfFkusoNyFdqxd7vzfKbHXQB6V7Q3ZRaglle3DL9Je2s83MfAdq2I8jalr0ceIrJOSyXAvuIkx5TdfoyUXvlxfx6kG3CQLvWU09wpMPGU174MmLo3uyo2rWjkxu0GlkyhELgEII&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0GHucDoR1lyboqpKTLbKMWGA1I6TF4M-td4glcGj5dm5u8HIvZfWYuhnTCpUhiJNFP2tmUonmNLthgY9vE9Y3GtBtV6WbGKdnJ-agd15T2jYvzAybDOYjxhOyF70Qc_KGQgzA9iLqh62hXFF7pC8bLrIr0KAbuZOB6BOCWFhbz3-ZulFv6a_twQ1dPX9kR2zb7_z9NsIcvW-9jzC6Snj2hv9QUUfsqfwgDHSyHRnyktCTkBlF4-w3tVUcpYFQFq833tI8Fbw_2ry59Nu2cfNMKXKhd5-UjOy0RTKJDb9j-UUEgS-r_sYFjcadyvk-EXhimKAgw-yW260O9xEm88FkpfNjfn7L2vCw78lPczFzv5QAEfFkusoNyFdqxd7vzfKbHXQB6V7Q3ZRaglle3DL9Je2s83MfAdq2I8jalr0ceIrJOSyXAvuIkx5TdfoyUXvlxfx6kG3CQLvWU09wpMPGU174MmLo3uyo2rWjkxu0GlkyhELgEII&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/dproasr/posts/165983624867649?__tn__=-R
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253665684673855491
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253665276630937600
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253664974536228869
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253664622600548353
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253666279510032384
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253666483248349184
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1253942753685204992


1 ਕੋਵਿਡ 19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ   ਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕੀ ਦਾ ਬੈਂਡ 

2 'ਹੌਟ  ਪਾਟ' ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮ ਨੇ 

ਵਜਲੇ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਡਾਕਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਡਟ ੇ

3 ਵਕ ਾਨ ਕਣਕ ਦੀ  ਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਿੇਲੇ ਮ ੰ ਹ ਢੁੱਕਣ ਤੇ ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ  ਫਾਈ ਦਾ ਖਾ  ਵਖਆਲ ਰੁੱਖਣ-ਖੇਤੀ 
ਅਵਧਕਾਰੀ 

4 ਲੋੜਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਲੁੱ ਗੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰ ੰ ਾ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ- ੋਨੀ 
 ੋਨੀ ਨੇ 10 ਟਰੁੱਕ ਅੰਵਮਰਤ ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤੋਰੇ 

5 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ 

 ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ- ਰਕਾਰੀਆ 

 ਰਕਾਰ ਵਕ ਾਨ ਦੀ ਫ ਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਚ ੁੱ ਕੇਗੀ, ਵਕ ਾਨ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ 

7 ਭਾਈ ਵਨਰਮਲ ਵ ੰਘ ਖਾਲ ਾ ਦ ੇ ੰਪਰਕ ਵਿਚੋਂ ਵਮਲੇ 4 ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਉਤ ੇਿਵਤਹ ਪਾਈ 

8 ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸਮ਼ਾਜਕ ਰਿਥ ਕ਼ਾਇਮ ਰਿੱਖਰਦਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨ਼ਾਈਏ। (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

#CelebrateRamzaanAtHome 
#StayHomeStaySafe #PunjabFightsCoron 

9 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- (ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

10 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭ਼ਾਗ ਜਰੀਏ ਸ ਬੇ ਦੇ ਸਮ ਹ ਬੈਂਕ਼ਾਂ 

ਅਤ ੇਉੱਥੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟ਼ਾਿ ਲਈ ਰਿਸਥ਼ਾਰ ਰਿਚ ਸਲ਼ਾਹ਼ਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਹੋਿੇ ਤ਼ਾਂ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਰਕਆ ਜ਼ਾ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕ਼ਾਿੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕ਼ਾਬ  

ਿੀ ਪ਼ਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਰਿਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿਰਗ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਰਹਰਤਆਤ ਿਿੱਜੋਂ ਬੈਂਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਰੀਆਂ 

ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਂ ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮ਼ਾਰਹਰ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਪਰਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਸੀਆਂ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੀਆਂ ਹਨ। (ਪੰਜਾਬ 
 ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

...... 
Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab Government has issued a detailed 
advisory on maintaining the hygiene and sanitization in banks to contain the spread of 
#COVID19 pandemic. According to the advisory of the Health & Family Welfare 
Department, Punjab that the Coronavirus (#COVID19) transmitted in most instances 
through respiratory droplets, direct contact with positive persons and also through 
contaminated surfaces/objects. Though the virus survives on environmental surfaces for 
a varied period of time, it gets easily inactivated by chemical disinfectants. Thus, correct 
and timely information about the virus is the key to control the deadly disease. 

 
Barnala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤ ੇ ਬਵ ਡੀ  ਬੰਧੀ ਦਰਖਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 

https://www.facebook.com/hashtag/celebrateramzaanathome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/celebrateramzaanathome?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/stayhomestaysafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/punjabfightscorona?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwTW63ytjV1tBYNJsFUgmVbQ2jEr4oBAzyX7L-ABXoc8ehiP3GDHHu8S1UoqQ_53r_HozxZ7aDs8ZPQEu7MRw0V0dfAEZKC4eDwmQCuQg2ppTgd9fylKEzk7YE0HADNLp6XPJk2mzrD_Ghson3pJ-cSj8J3N1gytjvi5UcYhI5HfpbZ10tEhYWQhObEdLriFOWwO_xjwhSnILFKlgW9YvxEYVyvYPHcSAng7q0OTTcTXadfdqnPlHh8CFDB0IFttAF3d-GUEtQhLVG3s462TZ4JNs7V-q0hqp9gKUx3mKg4ykAGz_lQYLv2dgbvRP-ULhi9Zl8ERCeTiVDMQhmbgVhzoqEHVvQv5f4v9_BM28oMEgMfM_9EqzKqAjJ_1YV5yPBPbnOROnDLJZ4rGnoTi2kPI7w0AXK5jqqEAsDTUsqtEdzHQDo-1XqMonBeDCDq12KmRoxDvhjOXtvLaY_QH77QfG_33QFcqRygJPioKmPL2LaDwS-UCg&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0GHucDoR1lyboqpKTLbKMWGA1I6TF4M-td4glcGj5dm5u8HIvZfWYuhnTCpUhiJNFP2tmUonmNLthgY9vE9Y3GtBtV6WbGKdnJ-agd15T2jYvzAybDOYjxhOyF70Qc_KGQgzA9iLqh62hXFF7pC8bLrIr0KAbuZOB6BOCWFhbz3-ZulFv6a_twQ1dPX9kR2zb7_z9NsIcvW-9jzC6Snj2hv9QUUfsqfwgDHSyHRnyktCTkBlF4-w3tVUcpYFQFq833tI8Fbw_2ry59Nu2cfNMKXKhd5-UjOy0RTKJDb9j-UUEgS-r_sYFjcadyvk-EXhimKAgw-yW260O9xEm88FkpfNjfn7L2vCw78lPczFzv5QAEfFkusoNyFdqxd7vzfKbHXQB6V7Q3ZRaglle3DL9Je2s83MfAdq2I8jalr0ceIrJOSyXAvuIkx5TdfoyUXvlxfx6kG3CQLvWU09wpMPGU174MmLo3uyo2rWjkxu0GlkyhELgEII&__tn__=%2ANKH-R


https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456599938464367/ 
 
 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456581058466255/ 
 
 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫ ੇ ਹੋਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ/ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦ ੇਵਧਆਨ ਵਹੁੱ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ 
  ਚਨਾ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456575538466807/ 
 
 

4 ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ ਕਰੋੜ ਰਵਜ ਟਰੇਸ਼ਨ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456557448468616/ 
 
 

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੁੱਚ ਵਫਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛੋਟ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456539391803755/ 
 
 

6 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456510178473343/ 
 
 

7 ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੁੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ   ਚਨਾ  
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456273855163642/ 
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... 
|| April 24, 2020 || Official statement on authentic real-time information about 
#COVID_19 and the efforts being taken by the Government of Punjab to check the spread 
of #CoronaVirus, by Mr. Rahul Gupta, member of the State Control Room set up at 
Chandigarh. 
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1125466064512842/ 
 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜਹਨ ਗਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ / ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਹੁੱ ਤ   ਚਨਾ 

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456599938464367/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456581058466255/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456575538466807/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456557448468616/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456539391803755/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456510178473343/
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/456273855163642/
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1125466064512842/


https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253946655453446144?s=08 
 

2 ਬਾਹਰਲੇ   ਵਬਆਂ ਵਿੁੱਚ ਫ ੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੁੱਤੀ ਮੁੱਦਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 
ਜਾਰੀ https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253940954597376010?s=08 

 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੁੱਚ ਵਫਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛਟੋ ਨਹੀਂ 
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253902601537630209?s=08 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤ ੇ ਬਵ ਡੀ  ਬੰਧੀ ਦਰਖਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 

 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ  
 

3 ਬਰਨਾਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫ ੇ ਹੋਏ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ/ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦ ੇਵਧਆਨ ਵਹੁੱ ਤ ਜ਼ਰ ਰੀ 
  ਚਨਾ 

4 ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਪਰਿਾ ੀ ਮਜ਼ਦ ਰ ਕਰੋੜ ਰਵਜ ਟਰੇਸ਼ਨ  

5 ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੁੱਚ ਵਫਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛੋਟ  
 

6 ਅੁੱਜ ਦੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ  

7 ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੁੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ   ਚਨਾ  
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ਲਈ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
 

 
Batala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰਵਹ ਰਹੇ 100 ਲੋੜਿੰਦ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ 

ਐੱ .ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਹਨੀ ਚੌਹਾਨ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਮਾਜ  ੇਿਾ ਦੀ  ਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ 
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਪਰੈਲ ( ) - 

 

https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253946655453446144?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253940954597376010?s=08
https://twitter.com/DPRO_Barnala/status/1253902601537630209?s=08


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670161160193628&set=pcb.670161323526
945&type=3&theater 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਹੋਰ  ਖਤੀ ਨਾਲ ਵਨਪਟੇਗੀ ਪ ਵਲ  - ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
ਆਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਪਾ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਆ  ਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅੜਚਨ 

ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਪਰੈਲ ( ) - 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670160453527032&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 ੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੁੱ ਚ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਹਾਰਾ ਬਣੀਆਂ 

ਲੁੱ ਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਜਰੀਏ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰੀ  ਲਾਹਾਂ 
ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ 104 ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਿਧਾਇਆ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ 
ਬਟਾਲਾ, 24 ਅਪਰੈਲ ( ) - 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670132676863143&set=a.12833147437660
2&type=3&theater 

4 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ 

ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤ ੇਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ 

ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਂਾ ਹੈ:- 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670063060203438&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 

5 #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/photo.php?fbid=670059430203801&set=a.128331474376602&t
ype=3&theater 
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TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਦਿਤਰ, ਬਟਾਲਾ 
 

ਕਰਵਫਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਵਖਲਾਫ ਹੋਰ  ਖਤੀ ਨਾਲ 

ਵਨਪਟੇਗੀ ਪ ਵਲ  - ਐੱ .ਐੱ .ਪੀ. ਬਟਾਲਾ 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670161160193628&set=pcb.670161323526945&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670161160193628&set=pcb.670161323526945&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670160453527032&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670160453527032&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670132676863143&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670132676863143&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670063060203438&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670063060203438&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/doyouknow?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670059430203801&set=a.128331474376602&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=670059430203801&set=a.128331474376602&type=3&theater


ਆਪਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਵਹਤ ਦੋਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਪਾ ਪੋਰਟ 

ਬਣਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਆ  ਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅੜਚਨ 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253636953
049690112 

2 
ਸਿਰਨਕ਼ਾਰ ਸੂੰਘ ਯ ਥ ਰਿੂੰਗ ਦੇ ਪਰਿ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸਮ਼ਾਜ ਸੇਿਕ ਹਨੀ ਚੌਹ਼ਾਨ ਿਲੋਂ  

ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਕਰਰਿਊ ਦੌਰ਼ਾਨ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ ਪਰਰਿ਼ਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਰਸਲਸਲ਼ਾ 

ਲਗ਼ਾਤ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਸਮ਼ਾਜ ਸੇਿੀ ਹਨੀ ਚੌਹ਼ਾਨ ਿਲੋਂ  ਬਟ਼ਾਲ਼ਾ ਸ਼ਰਹਰ 

ਰਿਖੇ ਰਰਹ ਰਹੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂੰਗ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦ ਸਰੇ ਰ਼ਾਜ਼ਂਾ ਦੇ ਲੋੜ੍ਿੂੰਦ 

ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿੂੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253633175
672123392 

3 
ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ 

ਅਤੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-

73801 ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ 

ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ 

ਹੈ:- 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1253571172
991512576 

4 #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://twitter.com/adpro_batala/status/1253568457
930465280 

 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਦਿ  ਦੀਆਂ  ਭ ਨ ੰ  ਿਧਾਈਆਂ..... 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1253566069
043687424 

 

https://twitter.com/adpro_batala/status/1253636953049690112
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253636953049690112
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253633175672123392
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253633175672123392
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253571172991512576
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253571172991512576
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
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253568457930465280
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253568457930465280
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253566069043687424
https://twitter.com/adpro_batala/status/1253566069043687424


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸ ਚਨ਼ਾਿ਼ਾਂ ਿਟਸਐਪ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਗਰੁਿੱਪ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ।    

2  

3  

 
Bathinda 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਕਰੇਇਟਿ : ਇਕੁੱ ਲੇ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਉ, ਮੰਨੋ   ਝਾਉ, ਫੋਨ ਵਮਲਾਉ, ਟੈਲੀ ਕੌਂ ਵਲੰਗ  ੇਿਾ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ…... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270107603283311/  

2  ਾਥੋਂ ਵਨਆਣੇ ਵ ਆਣ,ੇ ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਰ਼ਾਮਪੁਰ਼ਾ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਅਰਭਸ਼ੇਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਡੀਓ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ ਕਰੋਨ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ। 

ਬਿੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਹਿੱਥ ਿੋਣ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ।  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270111459949592/ 

3 ਮਿੱਿ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਦ ਜੇ ਰ਼ਾਜ਼ਾਂ ਰਿਚ ਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨ਼ਾਗਰਰਕ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲ਼ਾਈਨ ਨੂੰਬਰ  0755-2411180 

ਜ਼ਾਰੀ।  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270148063279265/ 

4 ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਪਰਿਾ ੀ ਮਜਦ ਰ ਕਰਿਾਉਣ ਰਵਜ ਟੇੇ੍ਰਸਨ,  ਬੰਧਤ  ਰਕਾਰ 
ਦੇਿੇਗੀ 1000 ਰ ਪਏ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270182769942461/ 

5 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1125466077846174/ 

6  ਕਰੇਇਟਿ : 17 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 3 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਾਕੀ, 80 ਨਿੇਂ  ੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, 
ਘਰ ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ..... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270250926602312/ 

7 7 ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਿ ਿਲੋਂ  ਮੰਡੀ ਗੋਵਬੰਦਪ ਰਾ ਵਿੁੱਚ ਵਕ ਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਿੰਡੇ ਮ ਿਤ ਮਾ ਕ 

ਵਕ ਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਜਾਣ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270305869930151/ 

8 ਦਿਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਿਾਵਲਆਂ  ਬੰਧੀ ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ ਦਿਤਰ ਨ ੰ  ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270356109925127/ 

9 ਖ਼ ਨਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ 

ਯੰਗ ਬਲੁੱ ਡ ਕਲੁੱ ਬ ਿਲੋਂ  17 ਤੇ ਯ ਨਾਈਵਟਡ ਿੈਲਿੇਅਰ  ੰ ਥਾ ਨੇ 10 ਯ ਵਨਟ ਕੀਤਾ ਖ ਨਦਾਨ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270107603283311/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A5%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A9%87_%E0%A8%B8%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%A3%E0%A9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARByqA2Lq7pnM3pKv2JekHbQ1PmOh5IjxJRYfUNKg1prA-So8UxYTI9T-pMYrdAPwuGRHJc57MwmxwY3rTxw8Lch9izpKBtiT197mgmh5N2Z04WOs6pVeCmw5Rtz8sg27l0VwqcxusfkF14fdvTN8EZSC3zO1IJ5ImBt12KQuFkvcVbRf5jkW8-ZspxWajomjjEBjRj-rvmtCTBoKEW1Mo-YTxuqDteoecVUeZP5Mch6-yszjnON_B2z7tgI_wAKucj7W2gaIgeHoKyS4SwXhrpSSD-Lturi7Q8wQ_aTSlS1aJWfIdl9rMKbmzEf3DaNxT_Z3AMujRxhb_eObHXF-axzIfjM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270111459949592/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270148063279265/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270182769942461/
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.ARBPwIBDE7DP9gPe5UMA8_hmHHHaB35NQ56n8hKHgtw9KO0JVXqkHViQXH-Ue1bAhoMsffmIt1MUr8Ail2Ciz5c6_Co5V6ZlU79Bi5k2HblYKjj6IQkNrsUcrLw29NHoMKgWf08QFLvriU5OtLjq3THdFENT6XzP5CpTdrHRKiWst46gr9R0HbLRc2hQphArAHR-MH4eDvqPVd6GAb--URUVPDOlja76gFqFbEXYckYN0_CEmkeK4YYtsNWdT-Nl2Sjz8zUNgtrmzjEo9PI17-FZKTkuB1KD-VMF1vxcfvrRMm-9Auho71a1xr4aJCAqU3cDFZKgXQSjrGvdy_fvvSrq2js-f9TqC5mlCA&__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.ARBPwIBDE7DP9gPe5UMA8_hmHHHaB35NQ56n8hKHgtw9KO0JVXqkHViQXH-Ue1bAhoMsffmIt1MUr8Ail2Ciz5c6_Co5V6ZlU79Bi5k2HblYKjj6IQkNrsUcrLw29NHoMKgWf08QFLvriU5OtLjq3THdFENT6XzP5CpTdrHRKiWst46gr9R0HbLRc2hQphArAHR-MH4eDvqPVd6GAb--URUVPDOlja76gFqFbEXYckYN0_CEmkeK4YYtsNWdT-Nl2Sjz8zUNgtrmzjEo9PI17-FZKTkuB1KD-VMF1vxcfvrRMm-9Auho71a1xr4aJCAqU3cDFZKgXQSjrGvdy_fvvSrq2js-f9TqC5mlCA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1125466077846174/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270250926602312/
https://www.facebook.com/hashtag/7_%E0%A8%90%E0%A8%A8_%E0%A8%A1%E0%A9%80_%E0%A8%86%E0%A8%B0_%E0%A8%90%E0%A9%9E_%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%AE%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%80_%E0%A8%97%E0%A9%8B%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%BE_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A4%E0%A9%87_%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%AC%E0%A8%B0_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%B5%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%9E_%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbgF1YKcvVW3kNZuC4q5oahdI2bUZJs2mY3x4uSyiwYxyFzRN5b6gfmnU15Aj4L-eEarTc2dDpgcjfrIVBFmgH8yscF2oHgjiQi1QtlS7cDoUf8LR3D-7ED4b9nZI6F4sBUOgU9V5TuNddPJcNSELu8rvNoYR7f5XVj7SPTlpqXnH4DiSsWQMjHpE_A8a8DMHB2ttssFMOYxXFNP-iA-_sHIDozvE9nMpsbVSQmTMtcMO16cgjvGxukBeaCXLdaUL5avdMAO_Z6zGwqjjXbNltd2SNUStkywYSWPqpkqmBBe5kQDdJjrc7KIQT7VYgwDjixk6bAuosfZaTUJzTEW_Dm2u_&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270305869930151/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270356109925127/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A9%99%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8_%E0%A8%AE%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0lSdViZcPJTaOm-5L0w1ujjIpZrI95aTKFegaDHokpM5TztFqrZHy9Vd67TzFLczkl7kMgzOzZc5LmPPMBgnR-D3gi5xmTpMymxJRQSihgDex88gM6nFXUyAjOsJFD2pI9fha56zCqNRy8_qMcD16NkpaHf0fhypYC9qYjSwlFO8tjI6ZUcwtd1Mn2xkJ6-asf-Thy0MBEXlpy2rfFZjS0jlusKqJGd_VfisJBawcX8iGJ5zKvqqDNtObIiuqfSyFdtaYLyUIqF0eIGHBeXp0QvrA7NXTdAlBaChRNQ2GxhwzmczX-BR2rgjboYBzVaPgy0vXuQQGxQNmC_if1usMjAsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AF%E0%A9%B0%E0%A8%97_%E0%A8%AC%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%A1_%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%AC_%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_17_%E0%A8%A4%E0%A9%87_%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A8%A1_%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%B2%E0%A9%9E%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0_%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A8%A5%E0%A8%BE_%E0%A8%A8%E0%A9%87_10_%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%9F_%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A8%BE_%E0%A8%96%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0lSdViZcPJTaOm-5L0w1ujjIpZrI95aTKFegaDHokpM5TztFqrZHy9Vd67TzFLczkl7kMgzOzZc5LmPPMBgnR-D3gi5xmTpMymxJRQSihgDex88gM6nFXUyAjOsJFD2pI9fha56zCqNRy8_qMcD16NkpaHf0fhypYC9qYjSwlFO8tjI6ZUcwtd1Mn2xkJ6-asf-Thy0MBEXlpy2rfFZjS0jlusKqJGd_VfisJBawcX8iGJ5zKvqqDNtObIiuqfSyFdtaYLyUIqF0eIGHBeXp0QvrA7NXTdAlBaChRNQ2GxhwzmczX-BR2rgjboYBzVaPgy0vXuQQGxQNmC_if1usMjAsl&__tn__=%2ANK-R


 ੰਤ ਵਨਰਕਾਰੀ ਵਮਸ਼ਨ ਿਲੋਂ 1500 ਮਾ ਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾ  ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਂਟ 

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270384239922314/ 

10 ਕਰੇਇਟਿ : ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਫ ੇ ਬਵਠੰਡੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ   ਚਨਾ 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270561733237898/ 

11 ਕਰੇਇਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛਟੋ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱਤੀ, ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਜਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ   ਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲਣਾ... 
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270717116555693/  

12 ਪਾਨ, ਪਾਨ-ਮ ਾਲਾ, ਵਚਊਗਮ, ਬਬਲਗਮ ਚੁੱਬਣ ਿਾਲਾ ਤੰਬਾਕ  ਤੇ ਜਰਦਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤ ੇਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ 
ਹ ਕਮ ਰਵਹਣਗੇ 22 ਜ ਨ 2020 ਤੁੱਕ ਲਾਗ  
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270772483216823/  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਰਪਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਮਲਕੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਰਬਮ਼ਾਰੀ ਨ਼ਾਲ ਲੜ੍ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ। ਪੂੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਸ ਨ਼ਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਿਡ-19 

ਨ ੂੰ ਹਰ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ਾਂ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253653108699389953?s=20  

2 ਪਾਨ, ਪਾਨ-ਮ ਾਲਾ, ਵਚਊਗਮ, ਬਬਲਗਮ ਚੁੱਬਣ ਿਾਲਾ ਤੰਬਾਕ  ਤੇ ਜਰਦਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤ ੇਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 'ਤੇ 
ਪਾਬੰਦੀ 
ਹ ਕਮ ਰਵਹਣਗੇ 22 ਜ ਨ 2020 ਤੁੱਕ ਲਾਗ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253654314154897409?s=20  

3 ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਰ ਜਲੇ੍ ਰਿਚ ਿੀਰਿ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼਼ਾਮ ਤਿੱਕ 2,61,346 ਮੀਰਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 

ਰਪਿੱਛਲੇ ਸ਼ਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ ਰਿਤ਼ਾਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ 

ਦੀ ਰਗਣਤੀ 200 ਤੋ ਿਿ਼ਾ ਕੇ 442 ਕਰ ਰਦਿੱਤੀ| 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253672853246967811?s=20  

4 ਕਰੇਇਟਿ : ਇਕੁੱ ਲੇ ਮ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਟਕਰਾਉ, ਮੰਨੋ   ਝਾਉ, ਫੋਨ ਵਮਲਾਉ, ਟੈਲੀ ਕੌਂ ਵਲੰਗ  ੇਿਾ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ…... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253673018636804096?s=20  

5 ਸ਼ਾਥੋਂ ਰਨਆਣੇ ਰਸਆਣੇ, ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਦੇ ਰ਼ਾਮਪੁਰ਼ਾ ਦੇ ਬਿੱਚੇ ਅਰਭਸ਼ੇਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਰਿਡੀਓ ਸ਼ਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ ਕਰੋਨ਼ਾ ਬ਼ਾਰੇ। ਬਿੱਚੇ 

ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨ਼ਾਲ ਹਿੱਥ ਿੋਣ ਬ਼ਾਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253677339206180865?s=20  

6 ਕਰੇਇਟਿ : 17 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 3 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਾਕੀ, 80 ਨਿੇਂ  ੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, 
ਘਰ ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ..... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253706418198384640?s=20  

7 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  
ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253711733052637184?s=20  

https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270384239922314/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%95_%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A8_%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%A8_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6_%E0%A8%9A_%E0%A8%AB%E0%A8%B8%E0%A9%87_%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A9%9B%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBjT9GjmP8Jjk9BJGs0MZOBbdRtdM1pzb7xK7hBBo6Txx40gPb2y7Cj-Ce1f7LcyHZJU9Z9G_ZRWggPa8kQlR5ISLoU7tTv3UVFdLxQxGD59vU5NXNXwbfaOCPpZUgDV07Q0R6YQHd-NP2piU9CSQ8Lk5n-ZwAtzPzosypc_BpCLnIUnsHptcrA_lhfz5vj7QFGaLfEEfXJG6BaM9p5dMLnhyaqmh56TAqFZTo207397YoOxnQRpEqv-dQYaEZcjFgVpVhF2Zp6j6XFPdZvKq5pvp48TCCZ3XSOXSNEbOEHOepadMMAlSLb_D2NyW0Qm1sLS5xtMtBNLf39NO0EzeZYiEke&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270561733237898/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270717116555693/
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2270772483216823/
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253653108699389953?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253654314154897409?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253672853246967811?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253673018636804096?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253677339206180865?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253706418198384640?s=20
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.ARBPwIBDE7DP9gPe5UMA8_hmHHHaB35NQ56n8hKHgtw9KO0JVXqkHViQXH-Ue1bAhoMsffmIt1MUr8Ail2Ciz5c6_Co5V6ZlU79Bi5k2HblYKjj6IQkNrsUcrLw29NHoMKgWf08QFLvriU5OtLjq3THdFENT6XzP5CpTdrHRKiWst46gr9R0HbLRc2hQphArAHR-MH4eDvqPVd6GAb--URUVPDOlja76gFqFbEXYckYN0_CEmkeK4YYtsNWdT-Nl2Sjz8zUNgtrmzjEo9PI17-FZKTkuB1KD-VMF1vxcfvrRMm-9Auho71a1xr4aJCAqU3cDFZKgXQSjrGvdy_fvvSrq2js-f9TqC5mlCA&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253711733052637184?s=20


8 ਮਿੱਿ ਪਰਦੇਸ਼ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਦ ਜੇ ਰ਼ਾਜ਼ਾਂ ਰਿਚ ਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨ਼ਾਗਰਰਕ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਲ਼ਾਈਨ ਨੂੰਬਰ  0755-2411180 

ਜ਼ਾਰੀ। 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253724182468231168?s=20  

9 7 ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਿ ਿਲੋਂ  ਮੰਡੀ ਗੋਵਬੰਦਪ ਰਾ ਵਿੁੱਚ ਵਕ ਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਿੰਡੇ ਮ ਿਤ ਮਾ ਕ 

ਵਕ ਾਨਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨ ੰ  ਕਰਿਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਜਾਣ  
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253727559851880451?s=20  

10 ਖ਼ ਨਦਾਨ ਮਹਾਂਦਾਨ  

ਯੰਗ ਬਲੁੱ ਡ ਕਲੁੱ ਬ ਿਲੋਂ  17 ਤੇ ਯ ਨਾਈਵਟਡ ਿੈਲਿੇਅਰ  ੰ ਥਾ ਨੇ 10 ਯ ਵਨਟ ਕੀਤਾ ਖ ਨਦਾਨ      

 ੰਤ ਵਨਰਕਾਰੀ ਵਮਸ਼ਨ ਿਲੋਂ 1500 ਮਾ ਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾ  ਨ ੰ  ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਂਟ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253728181921746956?s=20  

11 ਦਿਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦ ੇਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਿਾਵਲਆਂ  ਬੰਧੀ ਵ ਿਲ 
 ਰਜਨ ਦਿਤਰ ਨ ੰ  ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253732571042758659?s=20  

12 ਕਰੇਇਟਿ : ਲਾਕ ਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਫ ੇ ਬਵਠੰਡੇ ਵਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ   ਚਨਾ 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253882802036264966?s=20  

13 ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਪਰਿਾ ੀ ਮਜਦ ਰ ਕਰਿਾਉਣ ਰਵਜ ਟੇੇ੍ਰਸਨ,  ਬੰਧਤ  ਰਕਾਰ 
ਦੇਿੇਗੀ 1000 ਰ ਪਏ 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253884362170478592?s=20  

14 ਕਰੇਇਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛਟੋ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱਤੀ, ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਜਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ   ਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲਣਾ... 
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253896005881217025?s=20  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕਰੇਇਟਿ : 17 ਹੋਰ ਨੈਗੇਵਟਿ ਵਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ, 3 ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਬਾਕੀ, 80 ਨਿੇਂ  ੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ, 
ਘਰ ਰਹੋ,   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਰਹੋ. 

2 ਕਰੇਇਟਿ : ਬਵਠੰਡਾ ਵਜਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਊ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੀਂ ਛਟੋ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱਤੀ, ਵਕ ੇ ਹੋਰ ਵ ਜਲਹੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ 
ਖ਼ਬਰ   ਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਨਕਲਣਾ 

3  ਕਰੀਏਰਟਿ : ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਰ ਜਲੇ੍ ਦੇ ਰਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍੍ਨ ਗਏ ਰਿਰਦਆਰਥੀ ਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨ਼ਾਗਰਰਕ ਜੋ ਿ਼ਾਪਸ ਆਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ 

ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰ ਜਲੇ੍ ਦੇ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 0164-2241290 ਤੇ ਦੇਣ।  

4 ਕਰੀਏਵਟਿ : 24 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱਕ ਵਜਲਹਾ ਬਵਠੰਡਾ ਦੇ 20 ਹੋਰ  ੈਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗੇਵਟਿ , 20 ਨਿ ੇਤੇ 
2 ਹੋਰ ਰਪੀਟ ਭੇਜੇ 

  

 
You tube link 
 

https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253724182468231168?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/7_%E0%A8%90%E0%A8%A8_%E0%A8%A1%E0%A9%80_%E0%A8%86%E0%A8%B0_%E0%A8%90%E0%A9%9E_%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_%E0%A8%AE%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%80_%E0%A8%97%E0%A9%8B%E0%A8%AC%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A6%E0%A8%AA%E0%A9%81%E0%A8%B0%E0%A8%BE_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%A4%E0%A9%87_%E0%A8%B2%E0%A9%87%E0%A8%AC%E0%A8%B0_%E0%A8%A8%E0%A9%82%E0%A9%B0_%E0%A8%B5%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%AE%E0%A9%81%E0%A9%9E_%E0%A8%AE%E0%A8%BE%E0%A8%B8%E0%A8%95?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbgF1YKcvVW3kNZuC4q5oahdI2bUZJs2mY3x4uSyiwYxyFzRN5b6gfmnU15Aj4L-eEarTc2dDpgcjfrIVBFmgH8yscF2oHgjiQi1QtlS7cDoUf8LR3D-7ED4b9nZI6F4sBUOgU9V5TuNddPJcNSELu8rvNoYR7f5XVj7SPTlpqXnH4DiSsWQMjHpE_A8a8DMHB2ttssFMOYxXFNP-iA-_sHIDozvE9nMpsbVSQmTMtcMO16cgjvGxukBeaCXLdaUL5avdMAO_Z6zGwqjjXbNltd2SNUStkywYSWPqpkqmBBe5kQDdJjrc7KIQT7VYgwDjixk6bAuosfZaTUJzTEW_Dm2u_&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253727559851880451?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A9%99%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8_%E0%A8%AE%E0%A8%B9%E0%A8%BE%E0%A8%82%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0lSdViZcPJTaOm-5L0w1ujjIpZrI95aTKFegaDHokpM5TztFqrZHy9Vd67TzFLczkl7kMgzOzZc5LmPPMBgnR-D3gi5xmTpMymxJRQSihgDex88gM6nFXUyAjOsJFD2pI9fha56zCqNRy8_qMcD16NkpaHf0fhypYC9qYjSwlFO8tjI6ZUcwtd1Mn2xkJ6-asf-Thy0MBEXlpy2rfFZjS0jlusKqJGd_VfisJBawcX8iGJ5zKvqqDNtObIiuqfSyFdtaYLyUIqF0eIGHBeXp0QvrA7NXTdAlBaChRNQ2GxhwzmczX-BR2rgjboYBzVaPgy0vXuQQGxQNmC_if1usMjAsl&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%AF%E0%A9%B0%E0%A8%97_%E0%A8%AC%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%A1_%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A9%B1%E0%A8%AC_%E0%A8%B5%E0%A8%B2%E0%A9%8B%E0%A8%82_17_%E0%A8%A4%E0%A9%87_%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%9F%E0%A8%BF%E0%A8%A1_%E0%A8%B5%E0%A9%88%E0%A8%B2%E0%A9%9E%E0%A9%87%E0%A8%85%E0%A8%B0_%E0%A8%B8%E0%A9%B0%E0%A8%B8%E0%A8%A5%E0%A8%BE_%E0%A8%A8%E0%A9%87_10_%E0%A8%AF%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%BF%E0%A8%9F_%E0%A8%95%E0%A9%80%E0%A8%A4%E0%A8%BE_%E0%A8%96%E0%A9%82%E0%A8%A8%E0%A8%A6%E0%A8%BE%E0%A8%A8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0lSdViZcPJTaOm-5L0w1ujjIpZrI95aTKFegaDHokpM5TztFqrZHy9Vd67TzFLczkl7kMgzOzZc5LmPPMBgnR-D3gi5xmTpMymxJRQSihgDex88gM6nFXUyAjOsJFD2pI9fha56zCqNRy8_qMcD16NkpaHf0fhypYC9qYjSwlFO8tjI6ZUcwtd1Mn2xkJ6-asf-Thy0MBEXlpy2rfFZjS0jlusKqJGd_VfisJBawcX8iGJ5zKvqqDNtObIiuqfSyFdtaYLyUIqF0eIGHBeXp0QvrA7NXTdAlBaChRNQ2GxhwzmczX-BR2rgjboYBzVaPgy0vXuQQGxQNmC_if1usMjAsl&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253728181921746956?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253732571042758659?s=20
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%95_%E0%A8%A1%E0%A8%BE%E0%A8%89%E0%A8%A8_%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%B0%E0%A8%A8_%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A6%E0%A9%87%E0%A8%B6_%E0%A8%9A_%E0%A8%AB%E0%A8%B8%E0%A9%87_%E0%A8%AC%E0%A8%A0%E0%A8%BF%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A9%87_%E0%A8%9C%E0%A8%BC%E0%A8%BF%E0%A8%B2%E0%A9%8D%E0%A8%B9%E0%A9%87_%E0%A8%A6%E0%A9%87_%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%BE%E0%A8%82_%E0%A8%B2%E0%A8%88_%E0%A9%9B%E0%A8%B0%E0%A9%82%E0%A8%B0%E0%A9%80_%E0%A8%B8%E0%A9%82%E0%A8%9A%E0%A8%A8%E0%A8%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBjT9GjmP8Jjk9BJGs0MZOBbdRtdM1pzb7xK7hBBo6Txx40gPb2y7Cj-Ce1f7LcyHZJU9Z9G_ZRWggPa8kQlR5ISLoU7tTv3UVFdLxQxGD59vU5NXNXwbfaOCPpZUgDV07Q0R6YQHd-NP2piU9CSQ8Lk5n-ZwAtzPzosypc_BpCLnIUnsHptcrA_lhfz5vj7QFGaLfEEfXJG6BaM9p5dMLnhyaqmh56TAqFZTo207397YoOxnQRpEqv-dQYaEZcjFgVpVhF2Zp6j6XFPdZvKq5pvp48TCCZ3XSOXSNEbOEHOepadMMAlSLb_D2NyW0Qm1sLS5xtMtBNLf39NO0EzeZYiEke&__tn__=%2ANK-R
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253882802036264966?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253884362170478592?s=20
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1253896005881217025?s=20


1 https://youtu.be/DfeHXYaFKt0  
 

 ਾਥੋ ਵਨਆਣੇ, ਵ ਆਣ ੇਬਵਠੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪ ਰਾ ਦੇ ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਦੀ ਿੀਡੀਓ 

 
Fatehgarh Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਟਾਂ 
ਦੀ  ਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ 

 ਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 01:00 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ  ਪਲਾਈ 

ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦੋ ਮਜ਼ਦ ਰ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੀ 
ਹੋਿੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ 

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਥ ੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ 
  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823866512167/  
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ  ਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 
01:00 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ  ਪਲਾਈ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦ ੋਮਜ਼ਦ ਰ 
ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਥ ੁੱ ਕਣ 
ਦੀ ਮਨਾਹੀhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823733178847/  

3 ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਰਿੇ ਤੇ  ਕਰੀਵਨੰਗ  ਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਏ 
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ  ੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਦੀ 
ਅਪੀਲhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823679845519/  

4 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ  ਾਫ   ਥਰੀ  ਬਜ਼ੀ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ 
ਵਿਭਾਗ ਪਾ ਵਰਹੈ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਲਾਭ ਵਪੰਡ 
ਹਰੀਪ ਰ ਦੇ ਵਕ ਾਨ ਵਰਪ ਦਮਨ ਵ ੰਘ ਤੇ ਉ  ਦ ੇ ਾਥੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਪੈਕ ਕੀਤੀ  ਬhttps://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823626512191/  

 

5 ਕੋਰੋਨਾ ਵਖ਼ਲਾਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ: ਟੀ.ਐ . ਸ਼ੇਰਵਗੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੁੱਚ ਖ  ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823556512198/  

6 Covide 19 Bullentin  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1125466084512840&ref=watch_permalink  

7 #ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਕ਼ਾਰਨ ਲਗ਼ਾਏ ਕਰਰਿਊ/ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਰਦਆਂ ਗੂੰਨ਼ਾ ਕ਼ਾਸ਼ਤਕ਼ਾਰ਼ਾਂ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਬ਼ਾਂਹ ਿੜ੍ਰਦਆਂ 

ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹਕ਼ਾਰੀ ਰਮਿੱਲ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608207609907126/  

8 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਸ ਬੇ ਰਿਿੱਚ ਉਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਦਰ ਨ ੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਜ਼ਾਂਚ ਕਰਨ ਿ਼ਾਸਤੇ 

ਉਨ਼ਾਂ ਮ਼ਾਰਹਰ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  #ਕੋਰਿਡ ਨ਼ਾਲ ਹੋਣ ਿ਼ਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੌਤ ਦੀ ਪੜ੍ਤ਼ਾਲ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨ਼ਾਲ ਹੀ 

https://youtu.be/DfeHXYaFKt0
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823866512167/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823733178847/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823679845519/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823626512191/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608823556512198/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1125466084512840&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608207609907126/


ਉਨ਼ਾਂ ਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਸ ਬ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ ਮ਼ਾਰਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਹੇਠ ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥ਼ਾਮ ਉਪ਼ਾਿ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਮਜਬ ਤ 

ਕਰ ਰਰਹ਼ਾ ਹੈ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608207526573801/  

9 ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸਮ਼ਾਜਕ ਰਿਥ ਕ਼ਾਇਮ ਰਿੱਖਰਦਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਘਰ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨ਼ਾਈਏ।  

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608847466509807/  
 

10 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-

73801 ਅਤੇ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ 

ਹੈ  
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608847053176515/  

11 "ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰਿਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿਿੀਆ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ੂੰ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 10ਿੇਂ ਰਦਨ ਅਸੀਂ ਕੁਿੱਲ 35.07 ਲਿੱਖ 

ਰਮਟਰਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਸ਼ਾਲ ਨ਼ਾਲੋਂ  ਦੁਿੱਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ, ਆੜ੍੍ਤੀਆਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸਰਕ਼ਾਰੀ 

ਢ਼ਾਂਚੇ ਦ਼ਾ ਤਰਹ ਰਦਲੋਂ  ਿੂੰਨਿ਼ਾਦ ਕਰਦ਼ਾ ਹ਼ਾਂ ਰਜਨ਼੍ਾਂ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਦ਼ਾਇਤ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਪ਼ਾਲਣ ਿੀ ਕੀਤ਼ਾ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਪਰਰਕਰਰਆ ਿੀ ਸਫ਼ਲ 

ਬਣ਼ਾਈ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846919843195/  

12 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿ਼ਾਈ ਿ਼ਾਲੀ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਸ ਬੇ ਦੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਰਨਰਰਿਘਨ 

ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਰਹਿੱਤ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ ਹੈ। ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਡੈਕ ਮੁਹ਼ਾਲੀ ਿਲੋਂ ਰਿਕਸਤ ਏਕੀਰਿਤ 

ਟੈਲੀਮੇਡੀਸਨਲ ਸਰਲਊਸ਼ਨ, “ਈ-ਸੂੰਜੀਿਨੀ- -ਆਨਲ਼ਾਈਨ ਓਪੀਡੀ ” (ਡ਼ਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ ਤਿੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰ਼ਾਲ਼ਾ ਪੇਂਡ  

ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਿਿ਼ਾਉਣ ਰਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਸ਼ਾਬਤ ਹੋਿੇਗ਼ਾ। ਇਹ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਰਸੂੰਗ 

ਰ਼ਾਹੀਂ ਮ਼ਾਹਰ ਡ਼ਾਕਟਰ਼ਾਂ ਦੇ ਨੈਟਿਰਕ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਿੀ ਆਮ ਸਮਿੱਰਸਆਿ਼ਾਂ ਲਈ ਡ਼ਾਕਟਰੀ ਇਲ਼ਾਜ ਅਤੇ ਸਲ਼ਾਹ ਲੈਣ 

ਲਈ ਪਲੇਟਿ਼ਾਰਮ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ। https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846789843208/  

13 ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿੱਰਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਰ਼ਾਜਨ਼ਾਥ ਰਸੂੰਘ ਨ ੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ #ਕੋਰਿਡ19 ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ 

ਲਗ਼ਾਏ ਕੌਮੀ ਪਿੱਿਰ ਦੇ ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਰਿਿੱਚ ਿਸ ੇਸੇਿ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੈਰਨਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਨ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਸ ਰਬਆਂ ਰਿਿੱਚ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਗਆ ਰਦਿ਼ਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ 

ਰਿੱਰਖਆ ਮੂੰਤਰੀ ਨ ੂੰ ਰਲਖੇ ਪਿੱਤਰ ਰਿਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਅਿੱਗ ੇਰਕਹ਼ਾ ਰਕ ਜੇਕਰ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਘਰ ਿ਼ਾਪਸ ਭੇਜਣ਼ਾ ਸੂੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗ਼ਾ ਤ਼ਾਂ 

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਮ਼ਾਂਡ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਜ ਨ ੂੰ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਣ ਰਕ ਸ਼ਾਬਕ਼ਾ ਸੈਰਨਕ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਖਆਲ ਰਿੱਰਖਆ ਜ਼ਾਿੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 

ਘਰ ਜ਼ਾਣ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਆਰਗਆ ਨਹੀਂ ਰਮਲ 

ਜ਼ਾਂਦੀ।https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846409843246/  

14 ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜ੍ੀ ਰਿਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਉਦਯੋਗ ਨ ੂੰ ਪ ਰ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦ਼ਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਰਦੂੰਰਦਆਂ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ 

ਉਦਯੋਗ ਰਿਭ਼ਾਗ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ਼ਾਂ ਅਿੀਨ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਜਲ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨਅਤੀ ਇਕ਼ਾਈਆਂ ਨ ੂੰ ਮੁੜ੍ ਖੋਲਣ 

ਿ਼ਾਸਤੇ ਉਨ਼ਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਪਲ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਘੂੰਟੇ ਅੂੰਦਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਪਰਿ਼ਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਰਿਊ ਪ਼ਾਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਨੇ ਉਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸ਼ਾ ਿੀ ਰਦਿੱਤ਼ਾ ਰਕ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਮੁਿੱਦ਼ਾ ਪਰਿ਼ਾਨ ਮੂੰਤਰੀ ਨਰਰੂੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ 

ਸੋਮਿ਼ਾਰ ਨ ੂੰ ਸਿੱਦੀ ਗਈ ਸ਼ਾਰੇ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਨਿਰੂੰਸ ਦੌਰ਼ਾਨ ਉਠ਼ਾਉਣਗੇ। ..... 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846236509930/  

15   ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846043176616/  

16  

  
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ਵਖ਼ਲਾਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖ ਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ: ਟੀ.ਐ . ਸਰੇਵਗੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੁੱਚ ਖ  ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾ ਨ ਨਾਲ ਮੋਢ ੇਨਾਲ ਮਢੋਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤ ੇਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ  ਬੰਧੀ  ਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਸਾ ਵਨਕ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253929165620785154  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ  ਾਫ   ਥਰੀ  ਬਜ਼ੀ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ 
ਵਿਭਾਗ ਪਾ ਵਰਹੈ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਲਾਭ ਵਪੰਡ 

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608207526573801/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608847466509807/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608847053176515/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846919843195/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846789843208/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846409843246/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846236509930/
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/608846043176616/
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253929165620785154


ਹਰੀਪ ਰ ਦੇ ਵਕ ਾਨ ਵਰਪ ਦਮਨ ਵ ੰਘ ਤੇ ਉ  ਦ ੇ ਾਥੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਪੈਕ ਕੀਤੀ  ਬਜ਼ੀhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253928626891849728  

3 ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਰਿੇ ਤੇ  ਕਰੀਵਨੰਗ  ਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਏ 
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ  ੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲhttps://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253928397161459714  

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ  ਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 
01:00 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ  ਪਲਾਈ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦ ੋਮਜ਼ਦ ਰ 
ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਥ ੁੱ ਕਣ 
ਦੀ ਮਨਾਹੀ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253927757488128000  

5  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਮਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਵਕੁੱਟਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਮਸਨ ਨ ੰ  
ਵਲਵਖਆ ਪੁੱਤਰ https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253927678970720256  

6 . Punjab government has sent 80 buses, including 32 of PRTC and 48 of Punjab Roadways, 
to Sri Hazur Sahib https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253941917043179521  

7 On the directions of Chief Minister @capt_amarinder Singh, PRTC today sent a convoy of 
32 buses including 7 Volvo buses to Sri Hazur Sahib to bring back the pilgrims from Sri 
Hazur Sahib in Maharashtra who were stranded there due to nationwide lockdown amid 
#CoronaVirus crisis.https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253933035872903168  

8  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਮਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 
ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਕੁੱਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਵਕੁੱਟਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਵਮਸਨ ਨ ੰ  
ਵਲਵਖਆ ਪੁੱਤਰ  

2 ਕੋਰੋਨਾ  ਵਖ਼ਲਾਿ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਖ ਸਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਦੀ ਅਵਹਮ ਭ ਵਮਕਾ: ਟੀ.ਐ . ਸੇਰਵਗੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ 
ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੁੱਚ ਖ  ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸਾ ਨ ਨਾਲ ਮੋਢ ੇਨਾਲ ਮਢੋਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤ ੇਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ  ਬੰਧੀ  ਵਥਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਸਾ ਵਨਕ 
ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ  

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਿਲੋਂ ਕਰਵਫਊ ਦੌਰਾਨ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਦੀ ਆਵਗਆ  ਿੇਰੇ 07:00 ਿਜੇ ਤੋਂ ਦ ਪਵਹਰ 
01:00 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ  ਪਲਾਈ ਇੁੱਟਾਂ ਦੀ  ਪਲਾਈ ਿਾਲੇ ਿਾਹਨ ਤੇ ਡਰਾਈਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਦ ੋਮਜ਼ਦ ਰ 
ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਥ ੁੱ ਕਣ 
ਦੀ ਮਨਾਹੀ  

4 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਤੁੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ  ਾਫ   ਥਰੀ  ਬਜ਼ੀ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕਰਨ ਵਿੁੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ 
ਵਿਭਾਗ ਪਾ ਵਰਹੈ ਅਵਹਮ ਯੋਗਦਾਨ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲ ਵਰਹੈ ਲਾਭ ਵਪੰਡ 

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253928626891849728
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253928397161459714
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253927757488128000
https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1253927678970720256
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253941917043179521
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253933035872903168


ਹਰੀਪ ਰ ਦੇ ਵਕ ਾਨ ਵਰਪ ਦਮਨ ਵ ੰਘ ਤੇ ਉ  ਦ ੇ ਾਥੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਿੁੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਪ ੁੱ ਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 
ਪੈਕ ਕੀਤੀ  ਬਜ਼ੀ 

5 ਰਾਜਪ ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱ ਗਦੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਵਪੰਡਾਂ ਵਿੁੱਚ ਕੋਰੋਨਾ  ਬੰਧੀ  ਰਿੇ ਤੇ  ਕਰੀਵਨੰਗ  ਕਰੀਵਨੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਏ 
ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ  ੈਂਪਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਿੁੱਲੋਂ ਦੁੱ ੀਆਂ  ਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  

 
Faridkot 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨੋਡਲ ਅਫ ਰ  ਰੀ ਨੀਲ ਕੰਠ ਐ  ਅਿਧ ਅਤੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹੇ 
ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਵਕ ਾਨਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ  ਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

- ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 221956 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ :ਕ ਮਾਰ  ੌਰਭ 
ਰਾਜ  
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542586106004361/?d=n 
 

2 ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕ ਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ 15000 ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਮਾ ਕ-ਏ.ਡੀ. ੀ 
 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਟੇਟ ਿੇਅਰ ਹ਼ਾਊਸ ਕ਼ਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤ ੇਿਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਾਰਹਬ ਰਜਰਲ੍ਆਂ ਲਈ 

ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਨਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਨੀਲ ਕੂੰਠ ਐੱਸ ਅਿਿ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ 

ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ਼ਾਰ ਸੌਰਭ ਰ਼ਾਜ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਦੌਰ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ਼ਾਂ 

ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਰਲਆ ਰਗਆ । 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542553932674

245/?vh=e&d=n 
 

3 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ   ਮਤੇ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤੇ ਵਲੰਕ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ  ੰਪਰਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542628976000
074/?d=n 
 

4 ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁੱਧ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਵਕ ਮ ਪ  ਾ-44 ਦੀ 
ਖਰੀਦ- ਪੰਨ  
ਵਕ ਾਨਾ ਨ ੰ  ਪ  ਾ 44 ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542638582665
780/?d=n 

 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542586106004361/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542553932674245/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542553932674245/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542628976000074/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542628976000074/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542638582665780/?d=n
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542638582665780/?d=n


5 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ੀ.ਆਰ ਰਾਂਹੀ ਲਏ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542645299331775/?d=n 

 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 - ਨੋਡਲ ਅਫ ਰ  ਰੀ ਨੀਲ ਕੰਠ ਐ  ਅਿਧ ਅਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਵਕ ਾਨਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ  ਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

- ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 221956 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ :ਕ ਮਾਰ  ੌਰਭ 
ਰਾਜ  
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253641045574909952?s=19 
 

2 ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕ ਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ 15000 ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਮਾ ਕ-ਏ.ਡੀ. ੀ 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253641403495825409?s=19 
 

3 ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਟੇਟ ਿੇਅਰ ਹ਼ਾਊਸ ਕ਼ਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤ ੇਿਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਾਰਹਬ ਰਜਰਲ੍ਆਂ ਲਈ 

ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਨਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਨੀਲ ਕੂੰਠ ਐੱਸ ਅਿਿ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ 

ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ਼ਾਰ ਸੌਰਭ ਰ਼ਾਜ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਦੌਰ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ਼ਾਂ 

ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਰਲਆ ਰਗਆ । (ਿੀਡੀਓ) 
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253626366072938496?s=19 
 

4 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ   ਮਤੇ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤੇ ਵਲੰਕ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ  ੰਪਰਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253658473142915083?s=19 
 

5 ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁੱਧ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਵਕ ਮ ਪ  ਾ-44 ਦੀ 
ਖਰੀਦ- ਪੰਨ  
ਵਕ ਾਨਾ ਨ ੰ  ਪ  ਾ 44 ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253658678613377025?s=19 
 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ੀ.ਆਰ ਰਾਂਹੀ ਲਏ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253659369553698816?s=19 
 

 

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2542645299331775/?d=n
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253641045574909952?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253641403495825409?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253626366072938496?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253658473142915083?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253658678613377025?s=19
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1253659369553698816?s=19


WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 - ਨੋਡਲ ਅਫ ਰ  ਰੀ ਨੀਲ ਕੰਠ ਐ  ਅਿਧ ਅਤ ੇਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜੇ ਲਈ 
ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
- ਵਕ ਾਨਾਂ,ਆੜਤੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲਬਾਤ 

- ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ  ਮ ਹ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ   ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ ਅਤੇ ਮਾ ਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

- ਵਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ 221956 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ :ਕ ਮਾਰ  ੌਰਭ 
ਰਾਜ  
 

2 ਕਣਕ ਦੇ  ੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕ ਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ 15000 ਕੁੱਪੜੇ ਦੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ 
ਹੋਏ ਮਾ ਕ-ਏ.ਡੀ. ੀ 
 

3 ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਟੇਟ ਿੇਅਰ ਹ਼ਾਊਸ ਕ਼ਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤ ੇਿਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਠੂੰਡ਼ਾ ਅਤ ੇਸ਼ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਾਰਹਬ ਰਜਰਲ੍ਆਂ ਲਈ 

ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਨਯੁਕਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰੀ ਨੀਲ ਕੂੰਠ ਐੱਸ ਅਿਿ ਅਤੇ ਰਡਪਟੀ 

ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਕੁਮ਼ਾਰ ਸੌਰਭ ਰ਼ਾਜ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਿੱਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਿਿੱਖ ਿਿੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਦ਼ਾ ਦੌਰ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ਼ਾਂ 

ਦ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਰਲਆ ਰਗਆ । (ਿੀਡੀਓ) 
 

4 ਵਬਹਾਰ ਤੇ ਮੁੱਧ ਪਰਦੇਸ਼  ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ   ਮਤੇ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫ ੇ ਲੋਕ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੁੱਤੇ ਵਲੰਕ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ  ੰਪਰਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ 

 

5 ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੁੱਧ  ਮਾਂ ਅਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਵਕ ਮ ਪ  ਾ-44 ਦੀ 
ਖਰੀਦ- ਪੰਨ  
ਵਕ ਾਨਾ ਨ ੰ  ਪ  ਾ 44 ਨਾ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੁੱਕੀ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਦੀ  ਲਾਹ 

 

6 ਕੋਵਿਡ-19 ਤਵਹਤ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ੀ.ਆਰ ਰਾਂਹੀ ਲਏ 61 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ  ੈਂਪਲ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ  ੈਂਪਲ-ਡਾ.ਰਵਜੰਦਰ ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

 

 
Fazilka 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਲਫਵਟੰਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ- ਰਾਮਿੀਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ ਕਰਵਦਆਂ  ੋਸ਼ਲ ਵਡ ਟੈਂਵ ੰਗ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 



https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595247807469791/  

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਮਰਤਕ ਦੇ ਅੰਤਮ  ੰ ਕਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595256800802225/  

3 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਥਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  
 ੋਮਿਾਰ, ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ ਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  12 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਪਸ਼ ਆ/ਪੋਲਟਰੀ ਆਹਾਰ ਦੀ 
 ਪਲਾਈ 

ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ  
ਕ ਆਪਰੇਵਟਿ    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਦਾ  ਮਹਾਂ  ਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595278780800027/  

4 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 
ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 96 ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ  ੇਿਾਿਾਂ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595307880797117/  

5 ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 321  ੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 191 ਨੈਗੇਵਟਿ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

130  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595308254130413/  

6 ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਚੇੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟਾਂ 
ਿੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿ ੇਵਰਪੋਰਟ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595312724129966/  

7 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 152003 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

150152 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595326420795263/  
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਲਫਵਟੰਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ- ਰਾਮਿੀਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ ਕਰਵਦਆਂ  ੋਸ਼ਲ ਵਡ ਟੈਂਵ ੰਗ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253641021063262211?s=19  
 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਮਰਤਕ ਦੇ ਅੰਤਮ  ੰ ਕਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253648105343344642?s=19  

3 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਥਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  

https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595247807469791/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595256800802225/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595278780800027/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595307880797117/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595308254130413/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595312724129966/
https://www.facebook.com/1561281184199797/posts/2595326420795263/
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253641021063262211?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253648105343344642?s=19


 ੋਮਿਾਰ, ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ ਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  12 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਪਸ਼ ਆ/ਪੋਲਟਰੀ ਆਹਾਰ ਦੀ 
 ਪਲਾਈ 

ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ  
ਕ ਆਪਰੇਵਟਿ    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਦਾ  ਮਹਾਂ  ਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253659781589372928?s=19  
 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 
ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 96 ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ  ੇਿਾਿਾਂ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253664782437060608?s=19  

5 ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 321  ੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 191 ਨੈਗੇਵਟਿ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

130  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253665490708213762?s=19  

6 ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਚੇੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟਾਂ 
ਿੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿ ੇਵਰਪੋਰਟ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253672745897951238?s=19  

7 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 152003 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

150152 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253675057332789248?s=19  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵਲਫਵਟੰਗ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਕ ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ- ਰਾਮਿੀਰ 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਡੀ ਪਨ ਪ ਨੇ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ ਗ ਰੇਜ ਕਰਵਦਆਂ  ੋਸ਼ਲ ਵਡ ਟੈਂਵ ੰਗ ਨ ੰ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਿ ੇਯਕੀਨੀ - ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

2 ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਮਰਤਕ ਦੇ ਅੰਤਮ  ੰ ਕਾਰ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ 

3 ਫਾਵਜਲਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਥਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 10 ਵਕਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 
ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼  
 ੋਮਿਾਰ, ਬ ੁੱ ਧਿਾਰ ਤੇ ਸ਼ ਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  12 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਹੋਿੇਗੀ ਪਸ਼ ਆ/ਪੋਲਟਰੀ ਆਹਾਰ ਦੀ 
 ਪਲਾਈ 

ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ  ਮਾਂ  ਿੇਰੇ 7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ  
ਕ ਆਪਰੇਵਟਿ    ਾਇਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਹਣ ਦਾ  ਮਹਾਂ  ਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ 

 

4 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਵਖਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 
ਵਜ਼ਲੇੇ੍ਹ ਦੀਆਂ  ਮ ੁੱ ਚੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 96 ਖ ਸ਼ਹਾਲੀ ਦ ੇਰਾਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ  ੇਿਾਿਾਂ 

https://twitter.com/DproFazilka/status/1253659781589372928?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253664782437060608?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253665490708213762?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253672745897951238?s=19
https://twitter.com/DproFazilka/status/1253675057332789248?s=19


 

5 ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਲਏ ਗਏ 321  ੈਂਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 191 ਨੈਗੇਵਟਿ: ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

130  ੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ 
 

6 ਫਲ , ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ ਕਾਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਚੇੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟਾਂ 
ਿੁੱਲੋਂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿ ੇਵਰਪੋਰਟ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹ ਣ ਤੁੱਕ 152003 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

150152 ਮੀਵਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਹੋਈ ਖਰੀਦ 

 

 
Ferozepur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1   # ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਯ ਵਨਟ ਿੁੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
# ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਵਿਚ ਫਵ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 
ਨੰਬਰ 94173-30756 ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ:1098 ਤੇ   ਚਨਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ  (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129699825342007&id=100049059699993 

2 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਿਾ ੀ ਵਿੁੱ ਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
http://www.aapda.bih.nic.in 'ਤੇ ਕਰ  ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਇਹ  ਕੀਮ ਵ ਰਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਿਾ ੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129700015341988&id=100049059699993 
  

3 # ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਵਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਲਿਵਟੰਗ ਿੀ ਹੋਈ 
ਤੇਜ਼: ਐਮ.ਡੀ. ਪਨ ਪ 

# ਪਨ ਪ ਦੇ ਮਨੈਵਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਰੀ ਰਾਮਬੀਰ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਵਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਅਤੇ ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ  ਰਕਾਰ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ)  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129700732008583&id=100049059699993 

4 # ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 
 ਪੈਸ਼ਲ ਿਹੀਕਲ ਲਾਂਚ 

# ਨਗਰ ਕਾਊਂ ਲ ਪੋਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇ  ਵਮਲਣ ਦੀ   ਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ 
ਵਿਚ ਿੁੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਾਏਗਾ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਡ ਪੋਜ਼ਲ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129702272008429&id=100049059699993 

5 25 ਅਪਰੈਲ ਿਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲ ਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129956965316293&id=100049059699993 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129699825342007&id=100049059699993
http://www.aapda.bih.nic.in/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129700015341988&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129700732008583&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129702272008429&id=100049059699993
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=129956965316293&id=100049059699993


TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1   # ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਯ ਵਨਟ ਿੁੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
# ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਵਿਚ ਫਵ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 
ਨੰਬਰ 94173-30756 ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ:1098 ਤੇ   ਚਨਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ  (ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253702547262500866?s=19 

2 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਿਾ ੀ ਵਿੁੱ ਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
http://www.aapda.bih.nic.in 'ਤੇ ਕਰ  ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਇਹ  ਕੀਮ ਵ ਰਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਿਾ ੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253702783431249920?s=19 
  

3 # ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਵਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਲਿਵਟੰਗ ਿੀ ਹੋਈ 
ਤੇਜ਼: ਐਮ.ਡੀ. ਪਨ ਪ 

# ਪਨ ਪ ਦੇ ਮਨੈਵਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਰੀ ਰਾਮਬੀਰ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਵਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਅਤੇ ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ  ਰਕਾਰ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253703522522140679?s=19 
  

4 # ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 
 ਪੈਸ਼ਲ ਿਹੀਕਲ ਲਾਂਚ 

# ਨਗਰ ਕਾਊਂ ਲ ਪੋਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇ  ਵਮਲਣ ਦੀ   ਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ 
ਵਿਚ ਿੁੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਾਏਗਾ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਡ ਪੋਜ਼ਲ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253704178314153984?s=19 

5 25 ਅਪਰੈਲ ਿਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲ ਟ। (ਫੋਟ ੋ) 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253936998966079489?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਜ਼ਲਹਾ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਅਫ ਰ ਿੁੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪਰੈ ਨੋਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਟ ਐੱਪ ਗਰ ੁੱ ਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹ ਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰੈ  ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ  ਮਾਜ  ੇਿੀ  ੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇ ਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰਤਮੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਿੰਵਡਆ ਵਗਆ। 

4 # ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ ਵਿਚ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 
 ਪੈਸ਼ਲ ਿਹੀਕਲ ਲਾਂਚ 

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253702547262500866?s=19
http://www.aapda.bih.nic.in/
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1253936998966079489?s=19


# ਨਗਰ ਕਾਊਂ ਲ ਪੋਵਜ਼ਵਟਿ ਕੇ  ਵਮਲਣ ਦੀ   ਰਤ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨਮੇਂਟ ਜੌਨ ਘੋਵਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਇਲਾਵਕਆਂ 
ਵਿਚ ਿੁੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਾਏਗਾ ਗਾਰਬੇਜ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਡ ਪੋਜ਼ਲ 

5   # ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਦੀ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਯ ਵਨਟ ਿੁੱਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ 
# ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਮ ਸ਼ਵਕਲ ਵਿਚ ਫਵ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਬਾਲ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ 
ਨੰਬਰ 94173-30756 ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ:1098 ਤੇ   ਚਨਾ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ  

6 # ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਵਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਲਿਵਟੰਗ ਿੀ ਹੋਈ 
ਤੇਜ਼: ਐਮ.ਡੀ. ਪਨ ਪ 

# ਪਨ ਪ ਦੇ ਮਨੈਵਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਰੀ ਰਾਮਬੀਰ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਵਫਰੋਜ਼ਪ ਰ ਅਤੇ ਿਾਵਜ਼ਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ 
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
# ਵਕਹਾ, ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਕ ੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਦੁੱ ਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਇੁੱਕ-ਇੁੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ 
ਲਈ ਿਚਨਬੁੱਧ ਹੈ  ਰਕਾਰ (ਫੋਟੋ  ਮੇਤ) 

7 ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤੇ ਲੋੜਿੰਦ ਿਾ ੀ ਵਿੁੱ ਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
http://www.aapda.bih.nic.in 'ਤੇ ਕਰ  ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ- ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

ਇਹ  ਕੀਮ ਵ ਰਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਿਾ ੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ  

8 25 ਅਪਰੈਲ ਿਲ ਅਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਵਲ ਟ। 

 
Gurdaspur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾ ੀ ਆਪਣੀ  ਮੁੱ ਵ ਆ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਰ 

 ਕਦੇ ਹਨ ਗੁੱਲਬਾਤ 

 ੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਵਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਿਾਰ  ਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੋਂ 12 ਿਜੇ ਤਕ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  3 ਤੋਂ 4 ਿਜੇ 

ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418825608343138&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418770645015301&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

3 ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 ਨਮਾਵਨਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418771511681881&set=pcb.34187738350
14982&type=3&theater 

4 ਵਬਹਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ  ੇਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰ ਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418823245010041&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

http://www.aapda.bih.nic.in/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418825608343138&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418825608343138&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418770645015301&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418770645015301&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418771511681881&set=pcb.3418773835014982&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418771511681881&set=pcb.3418773835014982&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418823245010041&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418823245010041&set=a.3298642393694794&type=3&theater


5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਾਹੀਂ ਵਜਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾ     ਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418824148343284&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

6 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਿੰਡਣ ਦੀ ਹੋਈ 
ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418824775009888&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 525 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418836385008727&set=a.3298642393694
794&type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾ ੀ ਆਪਣੀ  ਮੁੱ ਵ ਆ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਰ  ਕਦੇ 
ਹਨ ਗੁੱਲਬਾਤ 

 ੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਵਦਨ ਵਿਚ ਦ ੋਿਾਰ  ਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੋਂ 12 ਿਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  3 ਤੋਂ 4 ਿਜੇ ਤਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  

 
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672610849624064?s=20 
 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672649936433152?s=20 

3 ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 ਨਮਾਵਨਤ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672754038976520?s=20 

 

 
 

4 ਵਬਹਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ ੇ ਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਰ ਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672819688304640?s=20 
 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਾਹੀਂ ਵਜਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾ     ਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672887333974016?s=20 
 

6 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਿੰਡਣ ਦੀ ਹੋਈ 

ਸ਼ ਰ ਆਤ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418824148343284&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418824148343284&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418836385008727&set=a.3298642393694794&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3418836385008727&set=a.3298642393694794&type=3&theater


https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253672961539629057?s=20 
 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 525 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1253673025355968512?s=2
0 

 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਜ਼ਲਾ ਿਾ ੀ ਆਪਣੀ  ਮੁੱ ਵ ਆ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਰ 

 ਕਦੇ ਹਨ ਗੁੱਲਬਾਤ 

 ੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਵਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਿਾਰ  ਿੇਰੇ 11 ਿਜੇ ਤੋਂ 12 ਿਜੇ ਤਕ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮ ਨ ੰ  3 ਤੋਂ 4 ਿਜੇ 

ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  

 

2 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਜਰੀਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਬੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

 

3 ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਹੜਾ ਿਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ 

 ਨਮਾਵਨਤ 

4 ਵਬਹਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ  ਬੰਵਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ  ੇਮਜ਼ਦ ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰ ਰਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 

ਆਨ ਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

5 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿਲੋਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਾਹੀਂ ਵਜਲਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾ     ਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 
ਨਾਲ ਮੀਵਟੰਗ 

 

6 'ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਵਲਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਵਹਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਿੰਡਣ ਦੀ ਹੋਈ 

ਸ਼ ਰ ਆਤ 

 

7 ਵਜ਼ਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ 525 ਸ਼ੁੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈਗਵਟਿ 

 

8 Media bulletin 

9 Rate lists of vegetables and fruits. 

 
 Hoshiarpur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 24 April Rate List (With Pics) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691945621608598/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/691945621608598/


2 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੁੱਚ ਅੁੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨੋਿੇਂ ਵਦਨ 6,47,371 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਵਜ  ਵਿਚੋਂ  ਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ 6,46,830 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ  ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਿਲੋਂ 541 ਮੀਵਟਰਕ 
ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692006964935797/ 

3 ਕਣਕ ਦੀ ਵਨਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤ ੁੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਵਦਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਕੁੱਤਰ ਰਿੀ 
ਭਗਤ ਨੇ ਦੁੱ ਵ ਆ ਵਕ ਹ ਣ ਤੁੱਕ   ਬਾ ਭਰ ਵਿੁੱਚ 24 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਰਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ 
 ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692007141602446/ 

4   ਚਨਾ ਤ ੇਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਿੁੱਟ ਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮ ੈੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ 
ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692033271599833/ 

5 "ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬ਼ਾਰਕ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦ਼ਾ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਇਹ ਪਰਿਿੱਤਰ ਰਦਹ਼ਾੜ਼੍ਾ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਦੀ 

ਰਜੂੰਦਗੀ ਰਿਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜ੍ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹ਼ਾਨ ੂੰ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ ਅਰਜ ਹੈ ਰਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦ਼ਾ ਇਹ ਪਰਿਿੱਤਰ ਰਦਹ਼ਾੜ਼੍ਾ 

ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਰਹ ਕੇ ਮਨ਼ਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ", ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ, ਮੁਿੱਖ 

ਮੂੰਤਰੀ(ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਿੀਡੀਓ ਰਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692089161594244/ 

6 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕ ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਨ ੰ  ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਹਨ ਲਈ  ਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692098444926649/ 

7 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਰਆਂ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਬੁ਼ਾਰਕ਼ਾਂ। ਆਓ ਆਪ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਨ ੂੰ 

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਪਰਣ ਕਰੀਏ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਰਹ ਦੁਆ ਕਰੀਏ(ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ 

ਦ਼ਾ ਰਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692139464922547/ 

8  Checking still going on at Hoshiarpur-Jalandhar Road. 21 Challans issued and 1 vehicle 
impound till now by SDM Mr. Amit Mahajan(With Pic) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692143981588762/ 

9 ਗ ਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਿ ਵਜੁੱਤੀ ਜੰਗ 

-ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692155954920898/ 

10 ਪਵਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692163884920105/ 

11 #ਕੋਰਿਡ19 ਮਹ਼ਾਮ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਨੇ 300 ਐਚ.ਡਬਲਯ .ਸੀਜ. (ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਤੂੰਦਰੁਸਤ ਕੇਂਦਰ) 

ਰਿਿੱਚ ਟੇਲੀਮੇਰਡਸਨ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡ  ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਰਿਆਪਕ 

ਮੁਿੱਢਲੀਆਂ ਰਸਹਤ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਪਰਦ਼ਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਤਰਹਤ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਰਸਹਤ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ 

ਰਸਹਤ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਾਰਲੂੰਗ ਜਰੀਏ ਹਿੱਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀਆਂ ਨ਼ਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰਿਰ 

ਸੀਐਚਓ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਿਕ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਈ-ਸੂੰਜੀਿਨੀ ਐਪ ਰ਼ਾਹੀਂ ਪਰ਼ਾਪਤ ਰਨਰਦੇਸ਼਼ਾ ਂਮੁਤ਼ਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਰਦੂੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਨ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ਼ਾਂ ਰਿਖੇ ਿਿੀਆ ਸੇਿ਼ਾਿ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਜਰ ਰੀ ਦਿ਼ਾਈਆਂ ਅਤ ੇ6 ਡ਼ਾਇਗਨੋਸਰਟਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਿ 

ਕਰਿ਼ਾਏ ਗਏ ਹਨ(ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਰਲੂੰਕ) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692221798247647/ 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692006964935797/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692007141602446/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692033271599833/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692089161594244/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692098444926649/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692139464922547/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692143981588762/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692155954920898/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692163884920105/
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692221798247647/


12 #Covid_19#@ Apneet Riyait IAS, DC Hoshiarpur#(With Video) 
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692243291578831/ 

13  || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਅ ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਫੈਲਣ 
ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜਹ ਵਿਖੇ  ਥਾਪਤ  ਟਟੇ ਕੰਟਰੋਲ 
ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ  ਰੀ ਰਾਹ ਲ ਗ ਪਤਾ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਬਆਨ(ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਈਿ ਿੀਡੀਓ ਵਲੰਕ) 

https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1125466144512834/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 24 April Rate List (With Pics) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253502219997061121?s=19 

2 Smt. Jaswinder Kaur(AWW),  #CoronaWarrior, Block Mahipur, District #Hoshiarpur, has 
undertaken a great initiative of distributing #masks, prepared by her own, to the people 
of village in order to provide protection against #COVID19(With Pic) 
https://twitter.com/dsswcd/status/1253337536618917888?s=19 

3 #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(Govt of 
Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253559442521513984?s=19 

4 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 ) 
(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613?s=19 

5 #Checking still going on at Hoshiarpur-Jalandhar Road. 21 Challans issued and 1 vehicle 
impound till now by SDM Mr. Amit Mahajan(With Pic) 
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253623862509686784?s=19 

6  #गुरप्रीत कौर ने कोरोना के खिलाफ जीती जंग 

- ठीक होन ेपर खिखिल अस्पताल होखियारपुर िे घर के खलए खकया रिाना 

- खिप्टी कखिश्नर ने उज्जिल भखिष्य के खलए दी िुभकािनाए ं

- कहा, खजले के पांच व्यखि अब तक हो चुके हैं ठीक, खपछले 24 खदनों िे नहीं आया कोई कोरोना पाजीखटि केि(फ़ोटो िखहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253628364843253762?s=19 

7  #पखित्र रिजान िाह को िुरखित ढंग िे िनाने िंबंधी एििाइजरी जारी 

- अपन-ेअपने घरों िें ही निाज अदा की जाए: खिप्टी कखिश्नर(फ़ोटो िखहत) 

https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253634495472951296?s=19 

8  A matter of great pride for Punjab as one of it's premier brand @Verka_Coop is among 4 
leading Dairy Brands across the country to be recognised by the Department of Animal 
Husbandry, Government of India for ensuring the availability of dairy products during the 
period of Lockdown(Govt of Punjab Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253639221111222272?s=19 

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/692243291578831/
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1125466144512834/
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253502219997061121?s=19
https://twitter.com/dsswcd/status/1253337536618917888?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253559442521513984?s=19
https://t.co/V6i32OL3QL
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253587242074820613?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253623862509686784?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253628364843253762?s=19
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1253634495472951296?s=19
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253639221111222272?s=19


9  |April 24, 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(Govt of Punjab live Video Link) 
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253686042885976064?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 24 April Rate List (With Pics) 

2  Checking still going on at Hoshiarpur-Jalandhar Road. 21 Challans issued and 1 vehicle 
impound till now by SDM Mr. Amit Mahajan(With Pic) 

3 ਗ ਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਖਲਾਿ ਵਜੁੱਤੀ ਜੰਗ 

-ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਹ ਵਸ਼ਆਰਪ ਰ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਰਿਾਨਾ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟ ੋ ਮੇਤ) 

4 ਪਵਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਐਡਿਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ(ਪਰੈ  ਨੋਟ ਫੋਟੋ 
 ਮੇਤ) 

5 #Covid_19#@ Apneet Riyait IAS, DC Hoshiarpur#(With Video) 

 
Jalandhar 
FACEBOOK  

S.N. Post with link 

1 2010 THROAT SWAB TESTS SO FAR IN JALANDHAR, SCREENING OF 51669 PERSONS DONE- 
DC, CP 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791897734668587&set=pcb.791897894668
571&type=3&theater 

2 Jalandhar CP Mr GPS Bhullar.. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791872058004488/ 

3 Jalandhar CP Mr GPS Bhullar.. 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791868878004806/ 

4 Jalandhar DC Mr Varinder Kumar Sharma 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791863204672040/ 

5 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791858611339166/ 

6 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791854931339534/ 

7 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791850134673347/ 

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1253686042885976064?s=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791897734668587&set=pcb.791897894668571&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791897734668587&set=pcb.791897894668571&type=3&theater
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791872058004488/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791868878004806/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791863204672040/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791858611339166/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791854931339534/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791850134673347/


8 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791847771340250/ 

9 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791844098007284/ 

10 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791841018007592/ 

11 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791839464674414/ 

12 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791835868008107/ 

13 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791833451341682/ 

14 Flag March in Jalandhar 
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791829191342108/ 

15 STRANDED LABOURERS OR NEEDY RESIDENTS OF BIHARI ORIGIN COULD APPLY FOR 
FINANCIAL ASSISTANCE ON WWW.AAPDA.BIH.NIC.IN- DC 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791812574677103&set=pcb.791812654677
095&type=3&theater 

16 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER FOUR FIRs, TWO FOR NOT WEARING MASK 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791808731344154&set=pcb.791808848010
809&type=3&theater 

17 JIT CONTRIBUTES IN WAR AGAINST COVID BY GIVING PPE KITS TO JALANDHAR RURAL 
POLICE 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791789864679374&set=pcb.791790934679
267&type=3&theater 

18 ADMINISTRATION PROVIDES 4500 PACKETS OF DRY RATION TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791788271346200&set=pcb.791789468012
747&type=3&theater 

19 ADMINISTRATION PROVIDES 102091 LITRES MILK, 850-KG CHEESE,10099-KG CURD, 
10620 LITRES LASSI, 346-KG KHEER AND 8082 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
RESIDENTS AT THEIR DOORSTEPS 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791786611346366&set=pcb.791787694679
591&type=3&theater 

20 FOR A PERSONAL TOUCH TO COVID-19 PATIENTS, ADMINISTRATION GIVES ‘GET WELL 
SOON’ DESIGNED MUGS TO THEM 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791781651346862&set=pcb.791784941346
533&type=3&theater 

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791847771340250/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791844098007284/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791841018007592/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791839464674414/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791835868008107/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791833451341682/
https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/791829191342108/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791812574677103&set=pcb.791812654677095&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791812574677103&set=pcb.791812654677095&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791808731344154&set=pcb.791808848010809&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791808731344154&set=pcb.791808848010809&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791789864679374&set=pcb.791790934679267&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791789864679374&set=pcb.791790934679267&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791788271346200&set=pcb.791789468012747&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791788271346200&set=pcb.791789468012747&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791786611346366&set=pcb.791787694679591&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791786611346366&set=pcb.791787694679591&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791781651346862&set=pcb.791784941346533&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791781651346862&set=pcb.791784941346533&type=3&theater


21 Awareness Wallpapers 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791542951370732&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

22 Rate List of Vegetables and Fruits 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791510038040690&set=a.43305235721979
5&type=3&theater 

  
TWITTER 
  

S.N. Post with link 

1 Rate List of Vegetables and Fruits 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253526867858067456 

2 DC Jalandhar Varinder Kumar Sharma Speaks after holding flag march. 

3 https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253720077901455361 

4 Flag march in jalandhar 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253689684380663810 

5 Flag march in jalandhar. 
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253689060687613952 

  
WhatsApp 
 
 

S.N. TEXT 

1 2010 THROAT SWAB TESTS SO FAR IN JALANDHAR, SCREENING OF 51669 PERSONS DONE- 
DC, CP 

2 COMMISSIONERATE POLICE REGISTER FOUR FIRs, TWO FOR NOT WEARING MASK 

3 STRANDED LABOURERS OR NEEDY RESIDENTS OF BIHARI ORIGIN COULD APPLY FOR 
FINANCIAL ASSISTANCE ON WWW.AAPDA.BIH.NIC.IN- DC 

4 JIT CONTRIBUTES IN WAR AGAINST COVID BY GIVING PPE KITS TO JALANDHAR RURAL 
POLICE 

5 ADMINISTRATION PROVIDES 4500 PACKETS OF DRY RATION TO NEEDY AND 
UNDERPRIVILEGED SECTIONS OF JALANDHAR 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791542951370732&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791542951370732&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791510038040690&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=791510038040690&set=a.433052357219795&type=3&theater
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253526867858067456
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253720077901455361
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253689684380663810
https://twitter.com/DproJalandhar/status/1253689060687613952


6 ADMINISTRATION PROVIDES 102091 LITRES MILK, 850-KG CHEESE,10099-KG CURD, 
10620 LITRES LASSI, 346-KG KHEER AND 8082 QUINTAL VEGETABLES AND FRUITS TO 
RESIDENTS AT THEIR DOORSTEPS 

7 For a personal touch to COVID-19 patients, Administration gives ‘Get Well Soon’ designed 
mugs to them 

8 Rate List of Vegetables and Fruits 

  
Youtube 

S.N Post and link 

1 Jalandhar CP Mr GPS Bhullar.. 
https://www.youtube.com/watch?v=_2ct8v6MFdk 

2 Jalandhar DC Mr Varinder Kumar Sharma. 
https://www.youtube.com/watch?v=x2bRsY5JY5U 
  

  
 
Kapurthala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
*ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਵਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਦ ੁੱ ਗਣੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਹਤ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

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

2 ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਆਂਗਰਾ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

3 ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਕੈਵਨੰਗ  ੈਂਟਰ  ਿੇਰ ੇ7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲਣਗੇ 

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

4 ਵਬਹਾਰ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਦ ਜੇ   ਵਬਆਂ ’ਚ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਐਪ ਜਾਰੀ 
 
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-
1142383869235354/posts/?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=_2ct8v6MFdk
https://www.youtube.com/watch?v=x2bRsY5JY5U
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal


5 ਤੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਬਣ  ਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਿਾਧ ੇਦਾ ਕਾਰਨ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

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

6 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹ ੇਯਤਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ 

ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 

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

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Rate List of Vegetables in Kapurthala 

2 Rate List of Vegetables in Phagwara 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜ਼ਾ 
*ਵਜ਼ਲੇ ਵਿਚ ਵਪਛਲੇ  ਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਦ ੁੱ ਗਣੀ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦ 

*ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵ ਹਤ   ਰੁੱ ਵਖਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 

 

4 || 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹ ੇਯਤਨ਼ਂਾ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ 

ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
 

5 ਤੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਬਣ  ਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਿਾਧ ੇਦਾ ਕਾਰਨ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

 

6 ਵਬਹਾਰ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਦ ਜੇ   ਵਬਆਂ ’ਚ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਐਪ ਜਾਰੀ 
 

7 ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਕੈਵਨੰਗ  ੈਂਟਰ  ਿੇਰ ੇ7 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਖ ੁੱ ਲਣਗੇ 

 

8 ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਆਂਗਰਾ 
 

9   ਚਨਾ ਤ ੇਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਿਟ ਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮ ੈੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ 
ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ 

 
Ludhiana 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

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.ARAo4wlM0-BSh2ypQ5rsQMa82T6cw4-A5zlTI0Y6kBaiSd_V2_HDX4sbQTpR8oZv4O5ySMS0wnzfaREz5FAdeKWplFCX0bXj2Mq1sOiZ_KVu_izHNbG6cWKB40wVlJJU2afzbQOokQD31XEfE1S4aY8bmEzNFiAYy0kBjnwvuJ3ri9QH6a3-mhNpYkYEmqZm1RYk6OBRyqz7M_Xqe1QudrXyro70_0JGtgjHsO4qpp6-kAgPe65jKwj22yV95nckQiBmoB4jMZ5gf5Pxj98m3wPHYdWxpPrfA8XVxIx4s1Pn_iQvBnvep3scmVTiYWXIQh9URhKcCQpwSvRFWCxxoEjddqge79KjDMDQHg&__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.ARAo4wlM0-BSh2ypQ5rsQMa82T6cw4-A5zlTI0Y6kBaiSd_V2_HDX4sbQTpR8oZv4O5ySMS0wnzfaREz5FAdeKWplFCX0bXj2Mq1sOiZ_KVu_izHNbG6cWKB40wVlJJU2afzbQOokQD31XEfE1S4aY8bmEzNFiAYy0kBjnwvuJ3ri9QH6a3-mhNpYkYEmqZm1RYk6OBRyqz7M_Xqe1QudrXyro70_0JGtgjHsO4qpp6-kAgPe65jKwj22yV95nckQiBmoB4jMZ5gf5Pxj98m3wPHYdWxpPrfA8XVxIx4s1Pn_iQvBnvep3scmVTiYWXIQh9URhKcCQpwSvRFWCxxoEjddqge79KjDMDQHg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala-1142383869235354/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAo4wlM0-BSh2ypQ5rsQMa82T6cw4-A5zlTI0Y6kBaiSd_V2_HDX4sbQTpR8oZv4O5ySMS0wnzfaREz5FAdeKWplFCX0bXj2Mq1sOiZ_KVu_izHNbG6cWKB40wVlJJU2afzbQOokQD31XEfE1S4aY8bmEzNFiAYy0kBjnwvuJ3ri9QH6a3-mhNpYkYEmqZm1RYk6OBRyqz7M_Xqe1QudrXyro70_0JGtgjHsO4qpp6-kAgPe65jKwj22yV95nckQiBmoB4jMZ5gf5Pxj98m3wPHYdWxpPrfA8XVxIx4s1Pn_iQvBnvep3scmVTiYWXIQh9URhKcCQpwSvRFWCxxoEjddqge79KjDMDQHg&__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.ARAo4wlM0-BSh2ypQ5rsQMa82T6cw4-A5zlTI0Y6kBaiSd_V2_HDX4sbQTpR8oZv4O5ySMS0wnzfaREz5FAdeKWplFCX0bXj2Mq1sOiZ_KVu_izHNbG6cWKB40wVlJJU2afzbQOokQD31XEfE1S4aY8bmEzNFiAYy0kBjnwvuJ3ri9QH6a3-mhNpYkYEmqZm1RYk6OBRyqz7M_Xqe1QudrXyro70_0JGtgjHsO4qpp6-kAgPe65jKwj22yV95nckQiBmoB4jMZ5gf5Pxj98m3wPHYdWxpPrfA8XVxIx4s1Pn_iQvBnvep3scmVTiYWXIQh9URhKcCQpwSvRFWCxxoEjddqge79KjDMDQHg&__tn__=%2ANK-R


1 PANCHAYATS THEMSELVES ORGANISING AWARENESS DRIVES RELATED TO COVID 19 
PEOPLE SHOULD STAY INDOORS & FOLLOW ALL DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT: DEPUTY 
COMMISSIONER 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013555208688053/?d=n  

2 UNDER GUIDANCE OF DEPUTY COMMISSIONER & COMMISSIONER OF POLICE, NGO 
COMES UP WITH AWARENESS SONG ON COVID 19 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013551718688402/?d=n 

3 SAMPLING WORK IN LUDHIANA FASTENED UP: DEPUTY COMMISSIONER 
TO HELP THE BIHAR RESIDENTS STUCK IN DISTRICT, BIHAR GOVT HAS STARTED WEBSITE, 
WWW.AAPDA.BIH.NIC.IN 
FACEBOOK LIVE SESSION TO DISCUSS EVERY ISSUE RELATED TO OPENING OF FACTORIES 
HELD ON FACEBOOK PAGE OF LUDHIANA POLICE TODAY 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013550785355162/?d=n  

4 LIVE- Ludhiana Administration live interaction on issues related to Citizens, Industries & 
Labour during Corona Lockdown! 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012981818745392/?d=n 

5 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਲੁਰਿਆਣ਼ਾ ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮ਼ਾਰ ਅਗਰਿ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਲੁਰਿਆਣ਼ਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗ਼ਾ ਕੇ ਅਤ ੇ

ਐਕਰਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਰਕ ਸੁਨੇਹ਼ਾ ਰਦਿੱਤ਼ਾ। ਜ਼ਾਨਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਭੇਜ ੋ। 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012581718785402/?vh=e&d=n 

6 MEDIA BULLETIN - 24-04-2020 
COVID - 19 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013566618686912/?d=n 

7 National Panchayati Raj Diwas special. Residents of Baddowal village 
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013567868686787/?vh=e&d=n 

 
TWITTER 

S.N. Post with link 

1 The panchayats in district Ludhiana have become so aware that the elected 
representatives are themselves making their respective villagers aware about 
ways to save ourselves from #Covid_19. Such activities can be seen in almost 60 
percent villages of the district. @TRSBajwa 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253929565782769664?s=08 

2 ਜੌ ਬਿੱਚੇ ਜ਼ਾਂ ਭ਼ਾਰਤੀ ਰਿਦੇਸ਼਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਿ਼ਾਰਪਸ ਭ਼ਾਰਤ ਮੁੜ੍ਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨ਼ਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253928589130698753?s=08 

3 As India along with the rest of the world grapples with the grimness of #Covid_19, 
the citizens of #Ludhiana have come together to come up with a song as a 
testimony to the fact that #Punjab is a land of undaunted spirit, solidarity and 
strength. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253916842386690048?s=08 

4 On the National Panchayati Raj Diwas, #Ludhiana DC @239pradeep appreciated 
that some gram panchayats are organising “theekri pehras” in their respective 
villages and appealed to residents of other villages to enforce self lockdown in the 
interest of the society. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253850791171031040?s=08 

https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013555208688053/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013551718688402/?d=n
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.AAPDA.BIH.NIC.IN%2F&h=AT1hruY-M8-MQtZzWW0WCl7fHKBhNXXFYnw23xZK1OW3NHcbspzTOCO7WsLVf97pdAdv7PKTUKKn2OuYqNxHWhOGcpx42fLtYT0HwqwWNUhZgt-n_vFx-eojW_oGzIQE2fKvV1TlY_us74EHv808NPBsd_hy0VkaepQ_QQrEvQuv3l9sEVz-mhWuIB8C1prYO0Dq6evyCV9IeWi0YXdMwUZVJAc8uMYbFH2G64y-wTqAvwi0vB9gTBwye55YG9l9Cgah3i3P-PpKd780nk4m9v8yHAtd5JHh76EQeFF-ECyr7ijnv5H8FVXDSOKHUQtHAWtgX4Pi08Mdy2VFdqwL_IVw3c7V0gB3-klAp4tP3b0wXVEUipeH5R8dh_hN2be10hp5EdpJmF7AbtbQHdD4YT9yhuPWIxZ6OrFSY-YLR0jTK8jc1cXeTm-mTd_nOz4WxcsI1TyobB4LBfEbR14C9sy0c9eVXdiqsR0QnVJOl3UsrRJush4T9Or6Oc6K0pFudX1CHxbgedIRah_HEkbVECgXNzLb11oRnjcGl8yPJgS8WIAdwLM58mV-ScIiUWseq2zDH0KaOmAG3Uc3SgFj_S8Rtz0_H04_iJapUD9RWHc0xELYe7xDDgBqG0aLmuY893T7o35tzffUzO_kdfdLYeo
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013550785355162/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012981818745392/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3012581718785402/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013566618686912/?d=n
https://www.facebook.com/2056843407692576/posts/3013567868686787/?vh=e&d=n
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/TRSBajwa
https://twitter.com/TRSBajwa
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253929565782769664?s=08
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253928589130698753?s=08
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hashtag_click
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253916842386690048?s=08
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253850791171031040?s=08


5 To help the migrant labourers from Bihar who are stuck in Ludhiana, the Bihar 
has started a website, http://aapda.bih.nic.in, through which the labourers from 
that state can taken financial assistance from the Bihar government by filling up 
their details, said DC @239pradeep 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253849304315420672?s=08 

6 To ensure that #Covid_19 does not spread in the district, the work related to the 
sampling has been fastened in #Ludhiana. DC @239pradeep informed that more 
than 100 samples were taken and more such samples would be taken in the 
coming days. 
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253847768566845440?s=08 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 PANCHAYATS THEMSELVES ORGANISING AWARENESS DRIVES RELATED TO COVID 19 
PEOPLE SHOULD STAY INDOORS & FOLLOW ALL DIRECTIONS OF PUNJAB GOVT: DEPUTY 
COMMISSIONER (English & Punjabi) 

2 UNDER GUIDANCE OF DEPUTY COMMISSIONER & COMMISSIONER OF POLICE, NGO 
COMES UP WITH AWARENESS SONG ON COVID 19 (English & Punjabi) 

3 SAMPLING WORK IN LUDHIANA FASTENED UP: DEPUTY COMMISSIONER 
TO HELP THE BIHAR RESIDENTS STUCK IN DISTRICT, BIHAR GOVT HAS STARTED WEBSITE, 
WWW.AAPDA.BIH.NIC.IN 
FACEBOOK LIVE SESSION TO DISCUSS EVERY ISSUE RELATED TO OPENING OF FACTORIES 
HELD ON FACEBOOK PAGE OF LUDHIANA POLICE TODAY (English & Punjabi) 

4 LIVE- Ludhiana Administration live interaction on issues related to Citizens, Industries & 
Labour during Corona Lockdown! 

5 ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਲੁਰਿਆਣ਼ਾ ਸ਼ਰੀ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮ਼ਾਰ ਅਗਰਿ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਲੁਰਿਆਣ਼ਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗ਼ਾ ਕੇ ਅਤ ੇ

ਐਕਰਟੂੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਰਕ ਸੁਨੇਹ਼ਾ ਰਦਿੱਤ਼ਾ। ਜ਼ਾਨਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੀਤ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਭੇਜੋ । 

6 MEDIA BULLETIN - 24-04-2020 
COVID - 19 

7 National Panchayati Raj Diwas special. Residents of Baddowal village 

8 ਜੌ ਬਿੱਚੇ ਜ਼ਾਂ ਭ਼ਾਰਤੀ ਰਿਦੇਸ਼਼ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤ ੇਿ਼ਾਰਪਸ ਭ਼ਾਰਤ ਮੁੜ੍ਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨ਼ਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ 

 
YOUTUBE 

S.N. Post with link 

1 ਆਹ ਵਪੰਡ ਿਾਵਲਆਂ ਨੇ ਵਕਉਂ ਲਗਾਇਆ ਵਪੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ? 

https://www.youtube.com/watch?v=FdgcWB8Wf4M 

 
Mansa 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

https://t.co/ffqxyYDS9A?amp=1
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253849304315420672?s=08
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ludhiana?src=hashtag_click
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/239pradeep
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1253847768566845440?s=08
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FWWW.AAPDA.BIH.NIC.IN%2F&h=AT1hruY-M8-MQtZzWW0WCl7fHKBhNXXFYnw23xZK1OW3NHcbspzTOCO7WsLVf97pdAdv7PKTUKKn2OuYqNxHWhOGcpx42fLtYT0HwqwWNUhZgt-n_vFx-eojW_oGzIQE2fKvV1TlY_us74EHv808NPBsd_hy0VkaepQ_QQrEvQuv3l9sEVz-mhWuIB8C1prYO0Dq6evyCV9IeWi0YXdMwUZVJAc8uMYbFH2G64y-wTqAvwi0vB9gTBwye55YG9l9Cgah3i3P-PpKd780nk4m9v8yHAtd5JHh76EQeFF-ECyr7ijnv5H8FVXDSOKHUQtHAWtgX4Pi08Mdy2VFdqwL_IVw3c7V0gB3-klAp4tP3b0wXVEUipeH5R8dh_hN2be10hp5EdpJmF7AbtbQHdD4YT9yhuPWIxZ6OrFSY-YLR0jTK8jc1cXeTm-mTd_nOz4WxcsI1TyobB4LBfEbR14C9sy0c9eVXdiqsR0QnVJOl3UsrRJush4T9Or6Oc6K0pFudX1CHxbgedIRah_HEkbVECgXNzLb11oRnjcGl8yPJgS8WIAdwLM58mV-ScIiUWseq2zDH0KaOmAG3Uc3SgFj_S8Rtz0_H04_iJapUD9RWHc0xELYe7xDDgBqG0aLmuY893T7o35tzffUzO_kdfdLYeo
https://www.youtube.com/watch?v=FdgcWB8Wf4M


1 ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ ਿਰ ਣ ਰ ਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ 
-ਵਕਹਾ, ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 

-ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੁੱਕ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰ ਪਏ ਦੀ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ : ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 179769 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661994794579135?__tn__=-R 
 

2 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਮ  ਵਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ 
-ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਨੇ ਪਵਿੁੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਨ ੰ    ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ  ਬੰਧੀ ਅਡਿਾਈਜ਼ਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ 
-ਸ਼ ੁੱ ਭਕਾਮਨਾਿਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਲੇ ਵਮਲਣ, ਹੁੱਥ ਵਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼ 

-ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਦੇ ਚਲਵਦਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਇਿਤਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ  ਮਾਵਜਕ ਇਕੁੱਠ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661994074579207?__tn__=-R 
 

3 -ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ:ੇ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਵਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

-ਵਕ ੇ ਿੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੁੱਠ ਕਰਨ, ਗਲੇ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਵਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਪਰਹੇਜ਼ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/66199371124591
0/?type=3&theater 
 

4 -ਮਾਨ ਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਵਿੁੱਚ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ : 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

-ਪਵਹਲੇ 5 ਨੈਗੇਵਟਿ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ  ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਟੀਿ ਆਏ ਦੋਿੇਂ ਵਿਅਕਤੀ 
-ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ; ਇਕਾਂਤਿਾ  ਵਿੁੱਚ ਰਵਹ ਰਹੇ  ਨ ਦੋਿੇਂ ਵਿਅਕਤੀ 
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66246745453186
9/?type=3&theater 
 

5 -ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ:ੇ 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ -ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਵਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

-ਵਕ ੇ ਿੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੁੱਠ ਕਰਨ, ਗਲੇ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਹੁੱਥ ਵਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਪਰਹੇਜ਼ 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/66246828453178
6/?type=3&theater 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Mansa: #Covid_19 Doctors team led by Dr Ranjit Rai performing Bhangra to 
de-stress themselves after a hectic schedule of conducting samplings in 

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661994794579135?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/661994074579207?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/661993711245910/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/661993711245910/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/662467454531869/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/662467454531869/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/662468284531786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.185344062244213/662468284531786/?type=3&theater
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid_19?src=hashtag_click


Budhlada, Mansa. @kbssidhu1961 @PunjabGovtIndia @CMOPb 
@paramnarula 
 

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1253559526042808320?s=20 
 

WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਮਾਨ ਾ ਵਿਖੇ ਦ ੋਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ; ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ  
ਪਵਹਲੇ ਪੰਜ ਨੈਗਵਟਿ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਵਜ਼ਵਟਿ ਆਏ ਦਨੋੋ ਵਿਅਕਤੀ   
ਵਜ਼ਲਹਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਂਤਿਾ  ਵਿਚ ਰਵਹ ਰਹੇ  ਨ ਦੋਨੋ ਵਿਅਕਤੀ  

2 Wheat procurement report April 24 , 2020 
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Moga 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 Curfew ਦੌਰਾਨ ਇੰਝ ਲਉ ਮਗੋਾ ਪ ਲ  ਤੋਂ ਮਦਦ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638803156259982 
 

2 Punjab Police Helpling Numbers  
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638801792926785 
 

3 | 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1125466161179499/ 
 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤਵਹਤ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੋ ਨਮ ਨੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਟੈ ਟ ਲਈ ਭੇਜੇ 

---ਲੋਕਾਂ ਿੁੱ ਲੋ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਟੈ ਵਟੰਗ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰਨ  ਵਹਯੋਗ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਟੈ ਟ ਮ ਿਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638631206277177 
 

5 ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ   ਰਕਾਰ ਦੇਿੇਗੀ 1000 ਰ ਪਏ 

--ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਰ ਰੀ ਦ ਤਾਿੇਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638628842944080 
 

https://twitter.com/kbssidhu1961
https://twitter.com/kbssidhu1961
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/paramnarula
https://twitter.com/paramnarula
https://twitter.com/paramnarula
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1253559526042808320?s=20
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638803156259982
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638801792926785
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A8%95%E0%A9%8B%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%A1_19?__cft__%5B0%5D=AZWzrpxxaNvorkck-rxa_m1vEsdFWh7crXvW2gjNCzE8xKfCJ9WhF0eSxB1lkOcP1JtmbL0q_ftjsTzfb4GDr4cOswUcr2Z-c2V-UwNIqprfFU47x0y_b2LqikJK9pGRPsgXSHXXNUrCQBy_sqnLGJ_2fvvOpcTm125aIMU_4oyJaxLcFzmR6KIX3eMmnPJ0Et4&__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=AZWzrpxxaNvorkck-rxa_m1vEsdFWh7crXvW2gjNCzE8xKfCJ9WhF0eSxB1lkOcP1JtmbL0q_ftjsTzfb4GDr4cOswUcr2Z-c2V-UwNIqprfFU47x0y_b2LqikJK9pGRPsgXSHXXNUrCQBy_sqnLGJ_2fvvOpcTm125aIMU_4oyJaxLcFzmR6KIX3eMmnPJ0Et4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MogaDPRO/videos/1125466161179499/
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638631206277177
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638628842944080


6 ਕਰੋਨਾ  ਿਾਈਰ  ਦੇ  ੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਉਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਚਵਹਰੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋ ਆਨਲਾਈਨ 
ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਾਹੀ   ਣਿਾਈ ਸ਼ ਰ  
--ਹ ਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਚਵਹਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਨਆਂ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638617026278595 
 

7 ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ,ੇ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638615992945365 
 

8 CM speaks on RAMJAAN 
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638581846282113 
 

9 ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੇੈੈਵਜ ਟਰੇਟ 

--ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਗੋਾ ਨ ੰ  20 ਕਲੁੱ  ਟਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿੰਵਡਆਂ 
ਵਗਆ 

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1638575999616031 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 Curfew ਦੌਰਾਨ ਇੰਝ ਲਉ ਮਗੋਾ ਪ ਲ  ਤੋਂ ਮਦਦ 

 

2 Punjab Police Helpling Numbers  
 

3 | 24 ਅਪਰੈਲ, 2020 || #ਕੋਵਿਡ_19 ਬ਼ਾਰੇ ਪਰਮ਼ਾਰਣਕ ਅਸਲ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ 

ਲਈ ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜ਼ਾ ਰਹੇ ਯਤਨ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਚੂੰਡੀਗੜ੍੍ ਰਿਖੇ ਸਥ਼ਾਪਤ ਸਟੇਟ ਕੂੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰੀ ਰ਼ਾਹੁਲ 

ਗੁਪਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਅਰਿਕ਼ਾਰਤ ਰਬਆਨ । 
 

4 ਕਰੋਨਾ ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਤਵਹਤ ਿੁੱਖ ਿੁੱਖ ਥਾਿਾਂ ਤੋ ਨਮ ਨੇ ਇਕੁੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਟੈ ਟ ਲਈ ਭੇਜੇ 

---ਲੋਕਾਂ ਿੁੱ ਲੋ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਟੈ ਵਟੰਗ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰਨ  ਵਹਯੋਗ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਟੈ ਟ ਮ ਿਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਵ ਿਲ  ਰਜਨ 

5 ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਦ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੁੱਚ ਫ ੇ ਵਬਹਾਰੀ ਮਜਦ ਰਾਂ ਨ ੰ   ਰਕਾਰ ਦੇਿੇਗੀ 1000 ਰ ਪਏ 

--ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਰ ਰੀ ਦ ਤਾਿੇਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ 

 

6 ਕਰੋਨਾ  ਿਾਈਰ  ਦੇ  ੰਕਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ  ੇਿਾਿਾਂ ਵਨਭਾਉਦੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਕਚਵਹਰੀਆਂ ਿੁੱ ਲੋ ਆਨਲਾਈਨ 
ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰ  ਰਾਹੀ   ਣਿਾਈ ਸ਼ ਰ  
--ਹ ਣ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਚਵਹਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਮਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਨਆਂ 
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7 ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੁੱਤਰ ਮਹੀਨਾ   ਰੁੱ ਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਿ,ੇ ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

 

8 CM speaks on RAMJAAN 
 

9 ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ/ਰਵਹੰਦ ਖ ੰ ਹਦ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ-ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੇੈੈਵਜ ਟਰੇਟ 

--ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਮਗੋਾ ਨ ੰ  20 ਕਲੁੱ  ਟਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਿੰਵਡਆਂ 
ਵਗਆ 

 

 
 
Patiala 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ੰਕਟ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਚ ਣ ੇ5 ਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ੇਿਕ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱਧਰੀ 
ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ -ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204466793227166/ 
 

2 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 4 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੁੱਪੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204466179893894/ 
 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪ ਰਾ ਨ ੰ  ਬਿਰ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਵਨਆ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204378643235981/ 
 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਦਿਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204375153236330/ 
 

5 ਰਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਰਟਆਲ਼ਾ ਡ਼ਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰ਼ਾ ਅਿੱਜ ਰਮਤੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ ਸ਼਼ਾਮ 4.45 ਿਜੇ ਕੋਰਿਡ19 ਬ਼ਾਰੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ। 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204369789903533/ 
 

6 ਕਵਮਸਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ -ਕਮ- ਏ.ਡੀ. ੀ. (ਜਰਨਲ) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਿੁੱਲੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204283063245539/ 
 

7   ਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204208596586319/ 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204466793227166/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204466179893894/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204378643235981/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204375153236330/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204369789903533/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204283063245539/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204208596586319/


8 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204207113253134/ 
 

9 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 24 ਅਪਰਲੈ ਨ ੰ   ਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਚੀ 
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204173499923162/ 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 *District Patiala* Wheat Procurement Report dt. 24-4-2020 
Progressive Arrival : 419396 MT 
Progressive Purchase : 410355 MT 
Days Arrival : 65714 MT 
Days Purchase : 68059  MT 
Balance : 9041 MT 
Lifting : 146925 MT  
@PunjabGovtIndia 
@KUMARAMIT_IAS  
#Procurement  
#PunjabFightsCorona 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253686838662815751?s=19 
 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ #covid19 ਕਰਕੇ ਰਾਜਪ ਰਾ ਨ ੰ  ਬਿਰ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਵਨਆ 

-ਇਹਵਤਆਤ ਿਜੋਂ ਵਲਆ ਫੈ ਲਾ,  ਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ  ਮੇਤ ਰਾਜਪ ਰਾ ਪ ਰਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ-
@KUMARAMIT_IAS ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ ਖ ੁੱ ਲਹੇ ਰਵਹਣਗੇ 
-ਜਰ ਰੀ ਿ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੁੱਕ ਪ ਜਣਗੀਆਂ, ਰਾਜਪ ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253679465768443904?s=19 
 

3 #covid19  ੰਕਟ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਚ ਣੇ 5 ਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ੇਿਕ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ 
ਪੁੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ -ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ 

-ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵ ਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪੀ. ੀ.ਐ . ਅਵਧਕਾਰੀ ਤੇ ਤਵਹ ੀਲਦਾਰ ਿੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ 

#PunjabFightsCorona  
@CMOPb @KUMARAMIT_IAS 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253678309361111040?s=19 
 

4 ਕਵਮਸਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ-ਕਮ- ਏ.ਡੀ. ੀ.  (ਜਰਨਲ) ਪਵਟਆਲਾ ਸਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਿੁੱਲੋਂ ਪਵਟਆਲਾ 
ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਪੀਲ 

#PunjabFightsCorona @CMOPb @PunjabGovtIndia @KUMARAMIT_IAS  
For watching full video plz visit our FB page - 
https://facebook.com/681961292144388/posts/1204283063245539/ 
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253652380295376896?s=19 
 

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204207113253134/
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1204173499923162/
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/hashtag/Procurement?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253686838662815751?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253679465768443904?s=19
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253678309361111040?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/CMOPb
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/PunjabGovtIndia
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/KUMARAMIT_IAS
https://t.co/T3uhRKDCwp?amp=1
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253652380295376896?s=19


5 ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਿਲ਼ਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਭ਼ਾਅ , ਪਰਟਆਲ਼ਾ  ਸਬਜੀ ਮੂੰਡੀ। 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1253566709035724804?s=19 
 

6   ਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਵਣਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਿੁੱਟ ਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ 73801-73801 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ ਪੇਜ ਤ ੇਮੈ ੇਜ ਰਾਹੀਂ ਫੇ ਬ ੁੱ ਕ 

ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਹੈ, ਇ  ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ #PunjabFightsCorona 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1253566282542116864?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਕੋਰੋਨਾ  ੰਕਟ 'ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਿੇਂ ਚ ਣ ੇ5 ਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ੇਿਕ ਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱਧਰੀ 
ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ -ਡਾ. ਪਰੀਤੀ ਯਾਦਿ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

2 ਪਵਟਆਲਾ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ 4 ਲੁੱ ਖ ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਟੁੱਪੀ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

3 ਵਜ਼ਲਹਾ ਮੈਵਜ ਟਰੇਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪ ਰਾ ਨ ੰ  ਬਿਰ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਵਨਆ (ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

4 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਿੁੱਲੋਂ ਦਿਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ       
(ਪਰੈ  ਨੋਟ) 

5 ਰਸਿਲ ਸਰਜਨ ਪਰਟਆਲ਼ਾ ਡ਼ਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰ਼ਾ ਅਿੱਜ ਰਮਤੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨ ੂੰ ਸ਼਼ਾਮ 4.45 ਿਜੇ ਕੋਰਿਡ19 ਬ਼ਾਰੇ 

ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ।  ਿੀਡੀਓ) 

6 ਕਵਮਸਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ -ਕਮ- ਏ.ਡੀ. ੀ. (ਜਰਨਲ) ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਿੁੱਲੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ ਿੀਡੀਓ) 

7   ਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ੰ ਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਦਿ  ਦੀ ਿਧਾਈ  (ਫੋਟੋ) 

8 ਸ ਚਨ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੂੰਪਰਕ ਰਿਭ਼ਾਗ, ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਨੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਸਬੂੰਿੀ ਜ਼ਾਗਰ ਕਤ਼ਾ ਅਤ ੇਪਰਮ਼ਾਰਣਤ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਿਿੱਟਸਐਪ 

ਚੈਟਬੋਟ ਨੂੰਬਰ 73801-73801 ਅਤ ੇਪੂੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰ਼ਾਹੀਂ ਿੇਸਬੁਿੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਦੀ ਸਹ ਲਤ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿ਼ਾਈ ਹੈ। ਿਿੇਰੇ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ਼੍ਾਂ ਹੈ:- (ਮੈਸੇਜ) 

9 ਅੁੱਜ ਵਮਤੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨ ੰ   ਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਪਵਟਆਲਾ ਵਿਖੇ  ਬਜ਼ੀਆਂ ਤ ੇਫਲਾਂ ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਰੇਟਾਂ ਦੀ   ਚੀ (ਫੋਟੋ) 

 
YouTube 
 

S.N. Post with link 

1 ਕਵਮਸਨਰ ਨਗਰ ਵਨਗਮ -ਕਮ- ਏ.ਡੀ. ੀ. (ਜਰਨਲ) ਸਰੀਮਤੀ ਪ ਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਿੁੱਲੋਂ ਪਵਟਆਲਾ ਿਾ ੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਪੀਲ 

https://youtu.be/b6XoFhBJWv 

 
Pathankot 
FACEBOOK 
 

https://twitter.com/DproPatiala/status/1253566709035724804?s=19
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PunjabFightsCorona?src=hashtag_click
https://twitter.com/DproPatiala/status/1253566282542116864?s=19
https://youtu.be/b6XoFhBJWv4


S.N. Post with link 

1 ਹ ਣ ਤੁੱਕ 2202 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 1303 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521
452145150378 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਓ ਰਹੇਗਾ ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ , ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨ  ਾਰ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਟੋਾਂ 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521
527355142857 

3 ਲ਼ਾਕਡ਼ਾਊਨ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਨ ਲ਼ਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਸੁਰਨਹਰੀ ਮੌਕ਼ਾ- ਰਜਲ਼੍ਾ ਰੋਜਗ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ ਰਬਉਰੋ ਪਠ਼ਾਨਕੋਟ 

ਦੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ। 
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521
538745141718 

4 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ  ਰਪੰਚ ਪਲਿੀ ਠਾਕ ਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਵਦਿ  ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521
555711806688 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਹ ਣ ਤੁੱਕ 2202 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 1303 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਓ ਰਹੇਗਾ ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ , ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨ  ਾਰ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਟੋਾਂ 

3 ਲ਼ਾਕਡ਼ਾਊਨ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਨ ਲ਼ਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਸੁਰਨਹਰੀ ਮੌਕ਼ਾ- ਰਜਲ਼੍ਾ ਰੋਜਗ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ ਰਬਉਰੋ ਪਠ਼ਾਨਕੋਟ 

ਦੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ। 

4 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ  ਰਪੰਚ ਪਲਿੀ ਠਾਕ ਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਵਦਿ  ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲ 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਹ ਣ ਤੁੱਕ 2202 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ 1303 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ- 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

2 ਵਜ਼ਲਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੁੱਚ ਕਰਵਫਓ ਰਹੇਗਾ ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ , ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨ  ਾਰ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛਟੋਾਂ 

https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521452145150378
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521452145150378
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521527355142857
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521527355142857
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521538745141718
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521538745141718
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521555711806688
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/posts/521555711806688


3 ਲ਼ਾਕਡ਼ਾਊਨ ਦੌਰ਼ਾਨ ਆਨ ਲ਼ਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦ਼ਾ ਸੁਰਨਹਰੀ ਮੌਕ਼ਾ- ਰਜਲ਼੍ਾ ਰੋਜਗ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕ਼ਾਰੋਬ਼ਾਰ ਰਬਉਰੋ ਪਠ਼ਾਨਕੋਟ 

ਦੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ। 

4 ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ  ਰਪੰਚ ਪਲਿੀ ਠਾਕ ਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਰਾਜ ਵਦਿ  ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗੁੱਲ 

 
 RoopNagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1  ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱ  ਸ਼ੇਰਵਗਲ ਿੁੱਲੋਂ ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਣਕ ਦੇ   ਚੁੱ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨ ੰ  ਭਰਿਾਂ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗ ੇ
ਜੀਓਜੀ 
ਐ .ਐ .ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840800079748743&id=289205534908203 

2 ਫਲ ,ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟ ਦੇਣਗੇ ਵਰਪੋਰਟ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840800709748680&id=289205534908203 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ 34767 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚੋਂ  23356 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਵਲਫਵਟੰਗ 

ਡੀ. ੀ. ਿੁੱਲੋਂ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
  ੁੱ ਕਾ ਕੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840801486415269&id=289205534908203 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱ  ਸ਼ੇਰਵਗਲ ਿੁੱਲੋਂ ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਣਕ ਦੇ   ਚੁੱ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨ ੰ  ਭਰਿਾਂ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗ ੇ
ਜੀਓਜੀ 
ਐ .ਐ .ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701175561662465?s=19 

2 ਫਲ ,ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟ ਦੇਣਗੇ ਵਰਪੋਰਟ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701366649929730?s=19 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ 34767 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚੋਂ  23356 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਵਲਫਵਟੰਗ 

ਡੀ. ੀ. ਿੁੱਲੋਂ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
  ੁੱ ਕਾ ਕੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701599148625921?s=19 

4 #PunjabFightsCorona 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840800079748743&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840800709748680&id=289205534908203
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=840801486415269&id=289205534908203
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701175561662465?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701366649929730?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253701599148625921?s=19


 ਸੂੰਕਟ ਕ਼ਾਰਨ ਲਗ਼ਾਏ ਕਰਰਿਊ/ਲੌਕਡ਼ਾਊਨ ਦੇ ਚਿੱਲਰਦਆਂ ਗੂੰਨ਼ਾ ਕ਼ਾਸ਼ਤਕ਼ਾਰ਼ਾਂ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ ਦੀ ਬ਼ਾਂਹ ਿੜ੍ਰਦਆਂ ਮੁਿੱਖ ਮੂੰਤਰੀ 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਰੂੰਦਰ ਰਸੂੰਘ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ ਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹਕ਼ਾਰੀ ਰਮਿੱਲ਼ਾਂ ਨ ੂੰ 50 ਕਰੋੜ੍ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253648240274219008?s=19 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਤੁੱਕ ਪ ਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ   ਚਨਾ ਅਤੇ 
ਲੋਕ  ੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਿੁੱਲੋਂ ਿੁੱਟ ਐਪ ਅਤੇ ਫੇ  ਬ ੁੱ ਕ ਚਟੈ ਬੋਟ ਦੀ ਸ ਰ ਆਤ 
#PunjabFightsCorona #Rupnagar 
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253648362181664770?s=19 

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://twitter.com/DRupnagar/status/1253648436890685440?s=19 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਲੈਫਟੀਨੈਂ ਟ ਜਨਰਲ ਟੀ ਐੱ  ਸ਼ੇਰਵਗਲ ਿੁੱਲੋਂ ਰ ਪਨਗਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
ਰਾਹਤ ਉਪਰਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਣਕ ਦੇ   ਚੁੱ ਜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨ ੰ  ਭਰਿਾਂ  ਵਹਯੋਗ ਦੇਣਗ ੇ
ਜੀਓਜੀ 
ਐ .ਐ .ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰ ਮ ਦਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 

2 ਫਲ ,ਖੰਘ ਤੇ ਜ਼ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ  ਬੰਧੀ ਕੈਵਮ ਟ ਦੇਣਗੇ ਵਰਪੋਰਟ 

3 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ 34767 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ 

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚੋਂ  23356 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਵਲਫਵਟੰਗ 

ਡੀ. ੀ. ਿੁੱਲੋਂ ਵਕ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨ ੰ  ਅੁੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫ ਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
  ੁੱ ਕਾ ਕੇ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ 

 
Sangrur 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਕੁੱਤਰ ਿੁੱਲੋਂ  ੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਖਰੀਦ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
* ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤ ੇਕੀਤਾ ਤ ੁੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
*  ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਮਾ ਕ ਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ’ਤ ੇਵਦੁੱਤਾ ਜ਼ੋਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641159972796260/?d=n 
 

2 ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘ ੰ ਮਣ ਕਾਰਨ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ ਵਲ  ਕੇ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ : ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ 
* ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਜ਼ੋਵਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹ ਕਮ 

https://twitter.com/DRupnagar/status/1253648240274219008?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253648362181664770?s=19
https://twitter.com/DRupnagar/status/1253648436890685440?s=19
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641159972796260/?d=n


https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641160359462888/?d=n 
 

3 ਲੋੜਿੰਦ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਮ ਿਤ ਿੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ  ੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ: ਵਡਪਟੀ 
ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641161562796101/?d=n 
 

4 ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਾਲਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 94 ਫੀ ਦੀ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ, 6 
ਫੀ ਦੀ ਵਨਪਟਾਰੇ ਅਧੀਨ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641162032796054/?d=n 
 

5 ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਕੀਲ ਨੇ ਿੀ ਵਜੁੱਤੀ ਜੰਗ, ਹ ਪਤਾਲੋਂ ਵਮਲੀ ਛ ੁੱਟੀ 
• ਵ ਿਲ  ਰਜਨ  ਮਤੇ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਟਾਿ ਨੇ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਵਨੱਘੀਆਂ   ਭਕਾਮਨਾਿਾਂ 
• ਤੰਦਰ  ਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਅਕੀਲ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੀ ਰਵਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641171619461762/?d=n 
 

6 ਕਿੱਲ ਰਜਲੇ੍ ‘ਚੋਂ 136 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਰਕ ਸ਼ਾਰੇ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਅਿੱਜ 166 ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ ਰਜਨ਼੍ਾਂ 

ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਭਲਕੇ ਆਿੇਗੀ। ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਰਟੂੰਗ ਰਨਯਮ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਿਰ ‘ਤੇ ਿਿ਼ਾਈ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641219126123678/?d=n 
 

7 Madhya Pradesh Govt has started a scheme for migrant population stranded in other 
states for transferring 1000 rupees into the accounts of each person. Request that a 
message may kindly be communicated to them that they can phone on number 0755-
2411180 and get their details noted on the call centre- Bank account details, Aadhaar id, 
Samagra id, address in MP, address in stranded state to avail of benefit. 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641228619456062/?d=n 
 

8 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਿ ੇ ਵਬਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਮਲਣਗੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰ ਪਏ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641229889455935/?d=n 
 

9 ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਰਸਆ ਜ਼ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਿੀ ਕੋਈ ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਦ਼ਾ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦ਼ਾ ਤ਼ਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ 

ਪੂੰਜ਼ਾਬ ਰਿਿੱਚ ਲ਼ਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦ਼ਾ ਰਕਉਂਰਕ ਲ਼ਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ ਬ਼ਾ ਸਰਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਰਿਸ਼਼ਾ ਹੈ ਜਦ ਤਿੱਕ ਸ਼ਾਨ ੂੰ ਿਿੀਕ ਮੁਿੱਖ 

ਸਕਿੱਤਰ, ਗਰਰਹ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਚ.ਏ. ਦੇ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਰਦਸ਼਼ਾ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਮਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ 

ਇਹ ਲ਼ਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦ਼ਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਿ਼ਾ ਸ਼ਾਨ ੂੰ ਰਡਸਰਿਸ਼ਨ ਛਿੱਡੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਰਕ ਰਜਲ਼੍ਾ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਹ਼ਾਲ਼ਾਤ ਦੇਖ ਕੇ 

ਉਸ ‘ਚ ਲੋੜ਼੍ਾਂ ਮੁਤ਼ਾਰਬਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641788122733445/?d=n 
 

10 Staff at Bir kalan Naka with facility of testing pod 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641792799399644/?d=n 
 

11 ਰਜਲ਼੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਯੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਦ਼ਾ ਰਖਆਲ ਕਰਰਦਆਂ ਸਰੀ ਨੂੰਦ ਰਕਸ਼ੋਰ ਭ਼ਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਰ਼ਾਜ 

ਭ਼ਾਟੀਆ ਨੇ SITRA (South India Textile Research Association, Ministry of Textiles) ਤੋਂ 

ਮਨਜ ਰਸ਼ੁਦ਼ਾ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਿ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 250 ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਰਕਿੱਟ਼ਾਂ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਰਸ਼ਆਮ 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641160359462888/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641161562796101/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641162032796054/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641171619461762/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641219126123678/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641228619456062/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641229889455935/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641788122733445/?d=n
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641792799399644/?d=n


ਥੋਰੀ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਿ ਰੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਸ਼ਰੀ ਭ਼ਾਟੀਆ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਸ਼਼ਾਂਕ ਭ਼ਾਟੀਆ ਗੁੜ੍ਗ਼ਾਓਂ ਦੀ ਤਰਿੋਂ ਇਹ ਰਕਿੱਟ਼ਾਂ 

ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641813669397557/?d=n 
 

12 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ ਸਰੇ ਪ਼ਾਰਜਰਟਿ ਮਰੀਜ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਰਹਸ ਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ਾਂ। 

ਭਰਿਿੱਖ ‘ਚ ਿੀ ਉਸਦੀ ਚੂੰਗੀ ਰਸਹਤ ਲਈ ਕ਼ਾਮਨ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ। 
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/629591174439622/?vh=e&d=n 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 Good news. First retest of second positive case of Sangrur district (Dehlij case, 
Ahmedgarh) has come negative (verbal report). Also second retest of first positive case 
(Gaggarpur) has also come negative. Two negative retests are required before patient is 
allowed to go home. 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253242306511040513?s=12 
 

2 ਰਜਲੇ੍ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਮਰੀਜ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਰੂੰਟਲ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ 

ਲੜ੍ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟ਼ਾਫ਼ ਨ ੂੰ ਿੀ ਚੂੰਗੀ ਕ਼ਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਲ਼ਾਮ। We are happy to send our first 

patient home. Kudos to frontline health workers 
@GhanshyamThori 
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253483247977160704?s=12 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਕੁੱਤਰ ਿੁੱਲੋਂ  ੰਗਰ ਰ ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਕਣਕ ਦ ੇਖਰੀਦ 
ਪਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ 
* ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤ ੇਕੀਤਾ ਤ ੁੱਲੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਿਾ 
*  ਮਾਵਜਕ ਦ ਰੀ, ਮਾ ਕ ਤੇ  ੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ’ਤ ੇਵਦੁੱਤਾ ਜ਼ੋਰ 

 

2 ਰਜਲ਼੍ਾ ਸੂੰਗਰ ਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨ਼ਾ ਯੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਦ਼ਾ ਰਖਆਲ ਕਰਰਦਆਂ ਸਰੀ ਨੂੰਦ ਰਕਸ਼ੋਰ ਭ਼ਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸਰੀਮਤੀ ਰ਼ਾਜ 

ਭ਼ਾਟੀਆ ਨੇ SITRA (South India Textile Research Association, Ministry of Textiles) ਤੋਂ 

ਮਨਜ ਰਸ਼ੁਦ਼ਾ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੱਿ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 250 ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਰਕਿੱਟ਼ਾਂ ਰਡਪਟੀ ਕਰਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀ ਘਨਰਸ਼ਆਮ 

ਥੋਰੀ ਨ ੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਿ ਰੀ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਸ਼ਰੀ ਭ਼ਾਟੀਆ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਸ਼਼ਾਂਕ ਭ਼ਾਟੀਆ ਗੁੜ੍ਗ਼ਾਓਂ ਦੀ ਤਰਿੋਂ ਇਹ ਰਕਿੱਟ਼ਾਂ 

ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

3 ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰ ੁੱ ਧ ਦਵਹਲੀਜ਼ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਕੀਲ ਨੇ ਿੀ ਵਜੁੱਤੀ ਜੰਗ, ਹ ਪਤਾਲੋਂ ਵਮਲੀ ਛ ੁੱਟੀ 
• ਵ ਿਲ  ਰਜਨ  ਮਤੇ ਵ ਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਟਾਿ ਨੇ ਵਦੁੱਤੀਆਂ ਵਨੱਘੀਆਂ   ਭਕਾਮਨਾਿਾਂ 
• ਤੰਦਰ  ਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤੇ ਅਕੀਲ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਘਰਾਂ ਵਿੁੱਚ ਹੀ ਰਵਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ 

 

https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2641813669397557/?d=n
https://www.facebook.com/233323164066427/posts/629591174439622/?vh=e&d=n
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253242306511040513?s=12
https://twitter.com/GhanshyamThori
https://twitter.com/dc_sangrur/status/1253483247977160704?s=12


4 ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟ ਤੋਂ ਰਵਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ੇ ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘ ੰ ਮਣ ਕਾਰਨ 
ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਪਾਜ਼ੇਵਟਿ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ ਵਲ  ਕੇ  ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ : ਘਨਵਸ਼ਆਮ ਥੋਰੀ 
* ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਲਾਪਰਿਾਹੀ ਿਰਤ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨ ੰ  ਜ਼ੋਵਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹ ਕਮ 

5 ਕਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹ ਣ ਤੁੱਕ ਵਜ਼ਲਹਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਾਲਾਂ ਵਿੁੱਚੋਂ 94 ਫੀ ਦੀ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ, 6 
ਫੀ ਦੀ ਵਨਪਟਾਰੇ ਅਧੀਨ : ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

6 ਕਿੱਲ ਰਜਲੇ੍ ‘ਚੋਂ 136 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਰਕ ਸ਼ਾਰੇ ਨੈਗੇਰਟਿ ਆਏ ਹਨ। ਅਿੱਜ 166 ਲੋਕ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ ਰਜਨ਼੍ਾਂ 

ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਭਲਕੇ ਆਿੇਗੀ। ਸ਼ਾਿਿ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਰਟੂੰਗ ਰਨਯਮ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਿਰ ‘ਤੇ ਿਿ਼ਾਈ ਜ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 
Sahibzada Ajit Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527409394642942&id=128209614562924
, screening drive of vendors enters second day 

2 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527447431305805&id=128209614562924
, screening of milk vendors, booth owners in entire district 

3 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527478557969359&id=128209614562924
, Deputy Commissioner launches uber essential 

4 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527519227965292&id=128209614562924
, Government of Bihar to transfer Rs. 1000 per family into accounts of needy people of 
bihari origin 

5 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527530701297478&id=128209614562924
, provide PPE kits to sanitation workers of Punjab 

6 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527541957963019&id=128209614562924
, route plan of mobile ATM vans unveiled 

7 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527551787962036&id=128209614562924
, 58816 MT of wheat procured in district till 10th day 

8 Field activity in kharar 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253594537164865536?s=19, screening drive 
of vendors enters second day 

2 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253623414188843008?s=19, screening of milk 
vendors and milk booth owners in entire district 

3 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253644610708135936?s=19, DC launches 
uber essential 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527409394642942&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527409394642942&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527447431305805&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527447431305805&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527478557969359&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527478557969359&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527519227965292&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527519227965292&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527530701297478&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527530701297478&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527541957963019&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527541957963019&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527551787962036&id=128209614562924
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=527551787962036&id=128209614562924
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253594537164865536?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253623414188843008?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253644610708135936?s=19


4 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253667984842752002?s=19, Government of 
Bihar to transfer Rs.1000 per family into accounts of needy people of bihari origin 

5 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253674362164506630?s=19, Give PPE kits to 
sanitation workers of Punjab 

6 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253680657873567744?s=19, Mobile Vans’ 
route plan launched 

7 https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253685781152985095?s=19, 58816 MT wheat 
procured in district till 10th day 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 State Control Room update on corona virus-33rd Day 

2 Mohali Administration brings Uber on board 

3 Verka is among 4 leading dairy brands to be recognized by the Department of Animal 
Husbandry, Government of India. 

 
Shaheed Bhagat Singh Nagar 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 "Battle won, but war is not over yet", Says DC Vinay Bublani 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237259456444637&id=73958246954567
4 
 

2 Gen T S Shergill Pats District Administration SBS Nagar For Combating CORONA Efficiently 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237257866444796&id=73958246954567
4 
 

3 State Released Rs. 4.60 Crore more towards dues of farmers. Cane Farmers Get 97 
Percent Payment. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237256419778274&id=73958246954567
4 
 
 

4 DC Vinay Bublani Reviews Procurement Arrangements at Balachaur Dana Mandi and 
Inspected Inter District Naka at Asron. Medical Teams Deployed at both sites for regular 
medical check from COVID Symptoms. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237253746445208&id=73958246954567
4 
 
 

5 Bihar Government Launched Online App for monetary help of Bihar based labourers in 
other states. 

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253667984842752002?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253674362164506630?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253680657873567744?s=19
https://twitter.com/dprosasnagar/status/1253685781152985095?s=19
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237259456444637&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237259456444637&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237257866444796&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237257866444796&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237256419778274&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237256419778274&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237253746445208&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237253746445208&id=739582469545674


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237255886444994&id=73958246954567
4 
 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 "Battle won, but war is not over yet", Says DC Vinay Bublani 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253738754696794113?s=19 
 

2 Gen T S Shergill Pats District Administration SBS Nagar For Combating CORONA Efficiently 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253739222659469312?s=19 
 
 

3 State Released Rs. 4.60 Crore more towards dues of farmers. Cane Farmers Get 97 
Percent Payment. 
 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253739461248237568?s=19 
 
 

4 DC Vinay Bublani Reviews Procurement Arrangements at Balachaur Dana Mandi and 
Inspected Inter District Naka at Asron. Medical Teams Deployed at both sites for regular 
medical check from COVID Symptoms. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253740090863636481?s=19 
 
 

5 Bihar Government Launched Online App for monetary help of Bihar based labourers in 
other states. 
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253740563288948736?s=19 
 
 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 "Battle won, but war is not over yet", Says DC Vinay Bublani 

2 Gen T S Shergill Pats District Administration SBS Nagar For Combating CORONA Efficiently 

3 State Released Rs. 4.60 Crore more towards dues of farmers. Cane Farmers Get 97 
Percent Payment. 

4 DC Vinay Bublani Reviews Procurement Arrangements at Balachaur Dana Mandi and 
Inspected Inter District Naka at Asron. Medical Teams Deployed at both sites for regular 
medical check from COVID Symptoms. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237255886444994&id=739582469545674
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1237255886444994&id=739582469545674
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253738754696794113?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253739222659469312?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253739461248237568?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253740090863636481?s=19
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1253740563288948736?s=19


5 Bihar Government Launched Online App for monetary help of Bihar based labourers in 
other states. 

 
 Sri Anandpur Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਵ ਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2495845417394077/ 
 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ  ਮਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੰਡ  ਕਨ  ਗਰਗ 
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2495847260727226/ 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਵ ਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ 
https://twitter.com/DproSri/status/1253626141111226370?s=19 
 

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ  ਮਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੰਡ  ਕਨ  ਗਰਗ 
https://twitter.com/DproSri/status/1253625839356280832?s=19 
 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 ਨਗਰ ਵਨਗਮ ਦੇ  ਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਵ ਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ  

2 ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ  ਮਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੰਡ  ਕਨ  ਗਰਗ  

 
Sri Muktsar Sahib 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 #ਘਰਵਿੁੱਚਸ਼ਾਂਤੀਬਣਾਕੇ_ਰੁੱ ਖੋ 

#ਵਪਅੈਾਰਨਾਲਰਹੋ 

#FightAgainstCorona 
#SriMuktsarSahibPolice 
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326646970862789?d=n&sfns=m
o  

2 ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਵਗੁੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਨੇ  ਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
   - ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਬੰਧਾ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ 

https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2495845417394077/
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2495847260727226/
https://twitter.com/DproSri/status/1253626141111226370?s=19
https://twitter.com/DproSri/status/1253625839356280832?s=19
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326646970862789?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326646970862789?d=n&sfns=mo


https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326774140850072?d=n&sfns=m
o  

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 #ਘਰਵਿੁੱਚਸ਼ਾਂਤੀਬਣਾਕੇ_ਰੁੱ ਖੋ 

#ਵਪਅੈਾਰਨਾਲਰਹੋ 

#FightAgainstCorona 
#SriMuktsarSahibPolice 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253931606668005376?s=21  

2 ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਵਗੁੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਨੇ  ਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
   - ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਬੰਧਾ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ 
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253932071539494912?s=21  

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

1 #ਘਰਵਿੁੱਚਸ਼ਾਂਤੀਬਣਾਕੇ_ਰੁੱ ਖੋ 

#ਵਪਅੈਾਰਨਾਲਰਹੋ 

#FightAgainstCorona 
#SriMuktsarSahibPolice 
 

2 ਐ .ਡੀ.ਐਮ ਵਗੁੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਨੇ  ਬ ਡਿੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ 
   - ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪੁਬੰਧਾ ਦਾ ਵਲਆ ਜਾਇਜਾ 
 

 
Tarntaran 
FACEBOOK 
 

S.N. Post with link 

1 ਿੁੱਖ-ਿੁੱਖ ਏਜੰ ੀਆਂ ਿੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 42824 ਮੀਵਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119387
061426721/?type=3&theater 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨਾਂ ਲਈ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

  

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119384
701426957/?type=3&theater 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117478571617570/31174
76878284406/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326774140850072?d=n&sfns=mo
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1326774140850072?d=n&sfns=mo
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253931606668005376?s=21
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1253932071539494912?s=21
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119387061426721/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119387061426721/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119384701426957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3119384701426957/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117478571617570/3117476878284406/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117478571617570/3117476878284406/?type=3&theater


4 ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹ ਣ ਪੁੱਟੀ, ਖਡ ਰ  ਾਵਹਬ ਅਤੇ   ਰ ਵ ੰਘ ਵਿਖੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 
ਟੈਵ ਵਟੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ  ੈਂਪਲ ਕ ਲੈਕਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117400774958683/31174
00148292079/?type=3&theater 

5 Combine operators and farmers were awared against spread of corona virus at villages 
Kot Budha and Kirtowal khurd (Patti) TT(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119277
024771058/?type=3&theater 
 

6 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਨਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਕ ਾਨਾਂ ,ਆੜਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦ ਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰ  ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕੀਤਾ ਵਗਆ (Photo) 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119272
034771557/?type=3&theater 

7 Checking by SDM TarnTaran(photo) 
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117401224958638/31173
97421625685/?type=3&theater 

 
TWITTER 
 

S.N. Post with link 

1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱਕ ਹੋਈ 46480 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253934551786614784 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨਾਂ ਲਈ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253934455787384832 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253668743063846912 

4 ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹ ਣ ਪੁੱਟੀ, ਖਡ ਰ  ਾਵਹਬ ਅਤੇ   ਰ ਵ ੰਘ ਵਿਖੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਟੈਵ ਵਟੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ  ੈਂਪਲ ਕ ਲੈਕਸਨ  ੈਂਟਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253658149275369475 

5 ਦ਼ਾਣ਼ਾ ਮੂੰਡੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ  ਰਨਰੀਖਣ ਦੌਰ਼ਾਨ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ ,ਆੜ੍੍ਤੀਆਂ ਅਤ ੇਮਜਦ ਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ ਕਰੋਨ਼ਾ ਿ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ  ਬਚ਼ਾਅ ਲਈ 

ਜ਼ਾਗਰ ਕ ਕੀਤ਼ਾ ਰਗਆ ।ਇਸ ਦੌਰ਼ਾਨ  ਮੌਕੇ ਤੇ ਹ਼ਾਜਰ ਰਕਸ਼ਾਨ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਰਬੂੰਿ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਗਟ਼ਾਈ(Photo) 

https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253918293972287488 

6 Combine operators and farmers were awared against spread of corona virus at 
villages Kot Budha and Kirtowal khurd (Patti) TT. During this Crop cutting 
experiment of  super seeder and happy seeder coducted to evaluate yield .(Photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253918394748817410 

7 Checking by SDM TarnTaran(Photo) 
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253658935451619329 

 
WhatsApp 
 

S.N. TEXT 

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117400774958683/3117400148292079/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117400774958683/3117400148292079/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119277024771058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119277024771058/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119272034771557/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.3106818746016886/3119272034771557/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117401224958638/3117397421625685/?type=3&theater
https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/pcb.3117401224958638/3117397421625685/?type=3&theater
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253934551786614784
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253934455787384832
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253668743063846912
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253658149275369475
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253918293972287488
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253918394748817410
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1253658935451619329


1 ਵਜ਼ਲਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ 23 ਅਪਰੈਲ ਤੁੱਕ ਹੋਈ 46480 ਮੀਟਵਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

2 ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ ਿੁੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੁੱਦਨੇਜ਼ਰ ਵਕ ਾਨਾਂ ਲਈ ਅਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 

3 ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੁੱਲੋਂ ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਆਈ ੋਲੇਸ਼ਨ  ੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ 

4 ਵ ਿਲ ਹ ਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹ ਣ ਪੁੱਟੀ, ਖਡ ਰ  ਾਵਹਬ ਅਤੇ   ਰ ਵ ੰਘ ਵਿਖੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 

ਟੈਵ ਵਟੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ  ੈਂਪਲ ਕ ਲੈਕਸਨ  ੈਂਟਰ-ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ 
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