Date: 24-06-2020

Time: 6.00pm

1. Details of Samples and Cases:1

Total Samples taken

2

Total No. of patients tested positive

4627

3

No. of patients discharged

3099

4

Number of cases in Institutional Isolation

1415

5

No. of Patients on oxygen support

18

6

Patients who are critical and on ventilator support

06

7

Total Deaths reported

113

260857

Patients reported positive on 24th June 2020District

Source of Infection outside
Punjab
-------

230

Amritsar

Number of
cases
14

Local Cases

Ludhiana

27

Jalandhar

43

Sangrur

64

Patiala

9

SAS Nagar

5

Gurdaspur

1

-------

1 New Case

-------

Pathankot

7

-------

-------

SBS Nagar

1

-------

2 New Cases (ILI). 4 Contacts
of Positive Case. 1 New Case
(Self Reported)
1 New Case

FG Sahib

1

-------

1 New Case

-------

Faridkot

1

-------

1 Contact of positive Case.

-------

Ropar

3

2 New Cases (Travel History to
Delhi & Haryana)

1 Contact of positive Case.

-------

Moga

1

-------

1 New Case

-------

Muktsar

33

Bathinda

6

Ferozepur

4

-------

3 New Cases. 1 New Case (ILI)

-------

Kapurthala

9
1

6 Contacts of Positive Cases.
1 New Case.
-------

-------

Mansa

2 New Cases (Travel History to
Delhi
1 New Case (Travel History to
Delhi

9 New Cases (ILI). 2 Contacts
of Positive Case. 3 New Cases
(Self reported)
2 New cases (Travel History to 7 New Cases (ILI). 15 Contacts of
Bihar)
Positive Case. 2 New Cases
(OPD). 1 New
Case
-------------

5 New cases (Interstate Travel 52 contacts of Positive Cases. 1
History)
New Case (Police Official). 1 New
Case (Pre operative). 5
New Cases
------6 contacts of Positive Cases. 3
New Cases
------5 Contacts of Positive Case

2 New case (Foreign Returned) 2 23 Contacts of Positive Cases. 4
New Cases (Travel History to New Cases. 1 New Case (OPD). 1
Delhi and Ganga
New Case (ANC)
Nagar)
------6 New Cases

Remarks
-------

-------

Details being
worked out as
information
received
late

-------

-------------

-------

-------

-------

-------

* 16 positive cases source of infection out of Punjab.

On 24th June 2020
•
•
•
•
•

Number of new patients on oxygen support- 01 (Jalandhar)
Number of new patients admitted in ICU- NIL
Number of new patients put on ventilator support- 01 (Sangrur)
Number of new patients discharged- 52 (Ludhiana-41, Patiala-5, FG Sahib-4,
Ropar-2)
Number of new deaths reported- 08 (Amritsar-2, Jalandhar-4, Kapurthala-1,
Sangrur-1)

2. Cumulative Cases:S. No.

District

Total Confirmed
Cases

Total Number of
cases in
Institutional
Isolation

Total
Discharged

Deaths

1.

Amritsar

806

249

523

34

2.

Ludhiana

642

191

433

18

3.

Jalandhar

645

312

315

18

4.

Sangrur

303

156

140

7

5.

Patiala

235

93

137

5

6.

SAS Nagar

224

51

170

3

7.

Gurdaspur

196

25

168

3

8.

Pathankot

195

53

137

5

9.

Tarn Taran

186

21

163

2

10.

Hoshiarpur

165

20

140

5

11.

SBS Nagar

126

7

118

1

12.

FG Sahib

101

21

80

0

13.

Faridkot

100

13

87

0

14.

Ropar

94

17

76

1

15.

Moga

86

11

74

1

16.

Muktsar

117

45

72

0

17.

Bathinda

85

21

64

0

18.

Ferozepur

81

32

46

3

19.

Fazilka

75

25

50

0

20.

Kapurthala

76

27

44

5

21.

Barnala

46

17

27

2

22.

Mansa

43

8

35

0

Total

4627

1415

3099

113

IMPORTANT MEDIA REPORT

1. #PunjabGovernment issued detailed guidelines for normal opening of restaurants, hotels and
other hospitality services. Earlier, Punjab Government had issued guidelines for phased
reopening of places of worship, hotels, restaurants, other hospitality services and shopping
malls. In theses guidelines the state government has relaxed the conditions for opening of all
types of hospitality services.
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2592025914426849/
2. Mr. Dinkar Gupta, DGP Punjab, briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 and appeals to the people of the state to support the Punjab Government and
Punjab Police's efforts to tackle this pandemic.
https://youtu.be/gbrGz5S5hqA
3. In a bid to curtail spread of #coronavirus in specific areas, Captain Amarinder Singh led
#PunjabGovernment has implemented a stringent containment strategy under which 19
containment zones have been established in 8 districts containing population of about 25000,
so far. As on 22nd June 2020, 840223 persons have been surveyed, of whom 836829 were
found to be asymptomatic and 3997 with symptoms like cough, fever, sore throat,
breathlessness etc. The survey which is still underway has been completed in 5512 village
and 1112 urban wards.
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2592139837748790/

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

ANNEXURE B:

SOCIAL MEDIA REPORT FOR JUNE 24, 2020
(From 2:00 PM 23/06/2020 to 2:00 PM 24/06/2020)
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ / ਨਲ ੱ ਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਿਾਂ ਦੇ ਵਾਬ :
Response to queries of Waste Collectors / Handlers.

https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2591964621099645/
https://www.facebook.com/631211620669497/posts/1014624562328199/
2

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਾਂ, ਹੋਟਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਿਸਾ ਵਨਰਿੇਸ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਜਾ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਪੰਗ
ਮਾਲਾਾਂ ਨੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸਾਾਂ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ
ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਖੋਲਹਣ ਿੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ‘ਚ ਵ ਿੱਲ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
#PunjabGovernment issued detailed guidelines for normal opening of restaurants,
hotels and other hospitality services. Earlier, Punjab Government had issued
guidelines for phased reopening of places of worship, hotels, restaurants, other
hospitality services and shopping malls. In theses guidelines the state government
has relaxed the conditions for opening of all types of hospitality services.
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2592025914426849/
https://www.facebook.com/631211620669497/posts/1014778272312828/
3

ਸਰੀ ਲਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ. ੀ.ਪੀ. ਪੰ ਾਬ ਰਾ ਲਵੱ ਚ #ਕੋਲਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
Mr. Dinkar Gupta, DGP Punjab, briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 and appeals to the people of the state to support the Punjab Government
and Punjab Police India 's efforts to tackle this pandemic.
https://www.facebook.com/PunjabGovtIndia/videos/1638565686300151/
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/1638566922966694/

4

ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਵਵਸੇਸ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 8 ਵਿਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ 19 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਵਵਅਕਤੀ ਆਉਂਿੇ ਹਨ। 22 ਜਨ 2020 ਤਿੱਕ, 8,40,223 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ
ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 8,36,829 ਵਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3997 ਵਵਿੱਚ ਖੰਘ,
ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਵਿੱਚ ਖਰਾਸ, ਸਾਹ ਚੜਣਾ ਆਵਿ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਅਜੇ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, 5512
ਵਪੰਡਾਾਂ ਅਤੇ 1112 ਸਵਹਰੀ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ।
In a bid to curtail spread of #coronavirus in specific areas, Captain Amarinder Singh
led #PunjabGovernment has implemented a stringent containment strategy under
which 19 containment zones have been established in 8 districts containing
population of about 25000, so far. As on 22nd June 2020, 840223 persons have been
surveyed, of whom 836829 were found to be asymptomatic and 3997 with symptoms
like cough, fever, sore throat, breathlessness etc. The survey which is still underway
has been completed in 5512 village sand 1112 urban wards.

https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2592139837748790/
5

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ/ਖਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:
https://www.facebook.com/1412317599064359/posts/2592565171039590/
https://www.facebook.com/631211620669497/posts/1015423858914936/

TWITTER
S.N.

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

1

#COVID_19; Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275373993550155777
https://twitter.com/CMOPb/status/1275374340943384577

2
#PunjabGovernment issues guidelines for phased reopening of places of worship, hotels,
restaurants, other hospitality services and shopping malls under Lockdown 5.0/Unlock 1
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275401629454315520
https://twitter.com/CMOPb/status/1275426207455035392

3
In a bid to curtail spread of #coronavirus in specific areas, CM @capt_amarinder Singh led
#PunjabGovernment has implemented a stringent containment strategy under which 19
containment zones have been established in 8 districts containing population of about
25000, so far.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275419017415548928

4
Mr. Dinkar Gupta, @DGPPunjabPolice briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 & appeals to the people to support the Punjab Government and
@PunjabPoliceInd 's efforts to tackle this pandemic.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275431959699701760

5
Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275680678731014148
https://twitter.com/CMOPb/status/1275680883224252419

INSTAGRAM
S.N.

Post with link

1

ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਵਵਸੇਸ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 8 ਵਿਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ 19 ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਿੋਨ ਸਥਾਪਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25000 ਵਵਅਕਤੀ ਆਉਂਿੇ ਹਨ। 22 ਜਨ 2020 ਤਿੱਕ, 8,40,223 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ
ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 8,36,829 ਵਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3997 ਵਵਿੱਚ ਖੰਘ,
ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਵਿੱਚ ਖਰਾਸ, ਸਾਹ ਚੜਣਾ ਆਵਿ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਅਜੇ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, 5512
ਵਪੰਡਾਾਂ ਅਤੇ 1112 ਸਵਹਰੀ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ।
In a bid to curtail spread of #coronavirus in specific areas, Captain Amarinder Singh
led #PunjabGovernment has implemented a stringent containment strategy under
which 19 containment zones have been established in 8 districts containing a

population of about 25000, so far. As on 22nd June 2020, 840223 persons have been
surveyed, of whom 836829 were found to be asymptomatic and 3997 with symptoms
like cough, fever, sore throat, breathlessness etc. The survey which is still underway
has been completed in 5512 village and 1112 urban wards.
https://www.instagram.com/p/CByPJj2p-x0/?utm_source=ig_web_copy_link
2

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ/ਖਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:
https://www.instagram.com/p/CBzvqJPJXb3/?utm_source=ig_web_copy_link

YouTube
S.N.

Post with link

1
ਲਵੱ ਚ #ਕੋਲਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ

ਸਰੀ ਲਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ. ੀ.ਪੀ. ਪੰ ਾਬ ਰਾ

ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
Mr. Dinkar Gupta, DGP Punjab, briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 and appeals to the people of the state to support the Punjab Government and
Punjab Police's efforts to tackle this pandemic.

https://youtu.be/gbrGz5S5hqA

Blog
S.N.

Post with link
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਲੌ ਕਡਾਊਨ 5.0 / ਅਨਲੌ ਕ 1 ਤਹਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ

1

ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਹਵਸਥਾਰਤ ਹਿਸਾ ਹਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/23/lockres
t/

Punjab Government issues guidelines for phased reopening of restaurants,
hotels and other hospitality services under Lockdown
5.0/Unlock 1
https://punjabgovtindia.wordpress.com/2020/06/23/unlock
-1/

1. Amritsar
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਡਾਕਟਰੀ ਹਸੱ ਹਖਆ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ
ਲੈ ਸ ਕਰਨ ਿੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ

https://www.facebook.com/dproasr/photos/a.113673993431946/183433273122684/?t
ype=3&theater

2

“ਘਰ-ਘਰ ਹਨਗਰਾਨੀ” ਮੁਹਿੰ ਮ ਤਹਿਤ 1558 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ

ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸਰਵੇਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/dproasr/posts/183433833122628?__tn__=-R
TWITTER
S.N.

Post with link

1
ਡਾਕਟਰੀ ਹਸੱ ਹਖਆ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਕਰਨ ਿੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1275383559730032640

2
“ਘਰ-ਘਰ ਹਨਗਰਾਨੀ” ਮੁਹਿੰ ਮ ਤਹਿਤ 1558 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ
ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸਰਵੇਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://twitter.com/AmritsarDpro/status/1275383739946696705

WhatsApp
S.N.

TEXT

1
ਡਾਕਟਰੀ ਹਸੱ ਹਖਆ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸ
ਕਰਨ ਿੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ

2
“ਘਰ-ਘਰ ਹਨਗਰਾਨੀ” ਮੁਹਿੰ ਮ ਤਹਿਤ 1558 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ
ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਸਰਵੇਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ

2. Barnala
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਸਰੀ ਵਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ #ਕੋਵਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ
ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/BarnalaDPRO/videos/1638566926300027/?vh=e&d=n

2

ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱ ਲੋਂ ਅਮਲੇ ਿੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ

* ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਹਨਤ

https://www.facebook.com/135604933897204/posts/488342755290085/?d=n
3

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਾਾਂ, ਹੋਟਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਿਸਾ ਵਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਜਾ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ , ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਪੰਗ ਮਾਲਾਾਂ ਨੰ

ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸਾਾਂ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਖੋਲਹਣ ਿੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ‘ਚ ਵ ਲ
ਿੱ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/488620078595686/?d=n
4

ਆਓ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹਵਰੁੱ ਧ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਕਰੀਏ
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/488361075288253/?d=n

5

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
https://www.facebook.com/135604933897204/posts/488670508590643/?d=n

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Mr. Dinkar Gupta, @DGPPunjabPolice briefing on authentic real-time information
about #COVID_19 & appeals to the people to support the Punjab Government and
@PunjabPoliceInd 's efforts to tackle this pandemic.
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1275431959699701760?s=12

2

#PunjabGovernment issues guidelines for phased reopening of places of worship,
hotels, restaurants, other hospitality services and shopping malls under Lockdown
5.0/Unlock 1
https://twitter.com/punjabgovtindia/status/1275401629454315520?s=12

3

#COVID_19; Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1275462613845938177?s=12

4

ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱ ਲੋਂ ਅਮਲੇ ਿੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ

* ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਿੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਹਨਤ

https://twitter.com/dpro_barnala/status/1275619352515993600?s=12
5

ਆਓ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹਵਰੁੱ ਧ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਕਰੀਏ
https://twitter.com/dpro_barnala/status/1275620079569264642?s=12

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਸਰੀ ਵਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ #ਕੋਵਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ
ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।

2

ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱ ਲੋਂ ਅਮਲੇ ਿੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ

* ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਹਨਤ

3

ਆਓ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਇਿਹਤਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਹਵਰੁੱ ਧ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਕਰੀਏ

4

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਾਾਂ, ਹੋਟਲਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੰ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਵਸਥਾਰਤ ਵਿਸਾ ਵਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਜਾ ਅਸਥਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ , ਹੋਰ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਪੰਗ ਮਾਲਾਾਂ ਨੰ
ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਾਂ ਵਿਸਾ-ਵਨਰਿੇਸਾਾਂ ਵਵਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰਹਾਾਂ ਿੀਆਾਂ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਖੋਲਹਣ ਿੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ‘ਚ ਵ ਲ
ਿੱ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
5

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :

3. Batala
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਗਰਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਜਾਰੀ
ਘਰ-ਘਰ ਪਿੰ ੁੁਚ ਕਰਕੇ ਕੋਹਵਡਡ-19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਪਰੇਹਰਤ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708863936323350&id=100015
992495545

2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪਾਲੀਟੈਕਹਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਿੇ ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਹਕੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਹਲਆ

ਹਵਹਿਆਰਥੀ ਖੁਿ ਜਾਗਰਕ ਿੋਣ ਿੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ - ਹਪਰੰ ਸੀਪਲ ਅਰੋੜਾ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708864899656587&id=100015
992495545
3

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਿੀਪ ਚੀਮਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਹਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=708865706323173&set=a.1283314743766
02&type=3&theater

4

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਹਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ/ਖਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਗਾਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:
Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709459859597091&set=a.1283314743766
02&type=3&theater

5

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ...
Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=709460662930344&id=
100015992495545

6

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ
ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ
#ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
Clean, Sanitise and Disinfect frequently touched surfaces. Wash Hands, Wear
Mask, and Maintain Social Distancing. Stay Safe, Stay Healthy. Support
#MissionFateh to defeat #Corona

#PunjabFightsCorona
Image may contain: 1 person, text that says 'ត ਪੰ ਜਾਬ ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਫ਼ਾਈਟਸ ਕੋਰੋਨਾ
GOVT.OFPUNJAB ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅ
ਹਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ ਿੱ ਥ R ਮਾਸਕ ਪਾਉ ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਰੱ ਖੋ ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰਿੋ, ਤੰ ਿਰੁਸਤ ਰਿੋ ਸਚਨਾ ਤੇ
ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਸੰ ਪਰਕ ਹਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ'
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709461082930302&set=a.128331
474376602&type=3&theater

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪਾਲੀਟੈਕਹਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਿੇ ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਹਕੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਹਲਆ ਹਵਹਿਆਰਥੀ ਖੁਿ ਜਾਗਰਕ ਿੋਣ ਿੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ - ਹਪਰੰ ਸੀਪਲ
ਅਰੋੜਾ
https://twitter.com/adpro_batala/status/1275351678271643648

2

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਮੁਵਹੰਮ ਨੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਮਸਨ ਫਤਵਹ ਤਵਹਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿੇ ਵਵਜੇਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਵਮਸਨ
ਫਵਤਹ ਯੋਧ ੇ ਿਾ ਵਖਤਾਬ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਟੀ ਸਰਟ ਵੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
https://twitter.com/adpro_batala/status/1275332420565229569

3

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਗਰਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਜਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਿੰ ੁੁਚ ਕਰਕੇ ਕੋਹਵਡਡ19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਪਰੇਹਰਤ

https://twitter.com/adpro_batala/status/1275351883285032960
4

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਿੀਪ ਚੀਮਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਹਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ

https://twitter.com/adpro_batala/status/1275352427948990465
5

Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:
https://twitter.com/adpro_batala/status/1275683702106992640

6

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
... Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
https://twitter.com/adpro_batala/status/1275684237673455617

7

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵੋ
https://twitter.com/adpro_batala/status/1275684685428011010

WhatsApp

S.N.

TEXT

1

ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪਾਲੀਟੈਕਹਨਕ ਕਾਲਜ ਬਟਾਲਾ ਿੇ ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਹਕੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਹਲਆ ਹਵਹਿਆਰਥੀ ਖੁਿ ਜਾਗਰਕ ਿੋਣ ਿੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ - ਹਪਰੰ ਸੀਪਲ
ਅਰੋੜਾ

2

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵੋ

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
... Response to queries of Waste Collectors / Handlers.

4

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਿੀਪ ਚੀਮਾ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਹਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ

5

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਗਰਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ ਜਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਿੰ ੁੁਚ ਕਰਕੇ ਕੋਹਵਡਡ19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਪਰੇਹਰਤ

6

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਮੁਵਹੰਮ ਨੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਮਸਨ ਫਤਵਹ ਤਵਹਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿੇ ਵਵਜੇਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਵਮਸਨ
ਫਵਤਹ ਯੋਧ ੇ ਿਾ ਵਖਤਾਬ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਟੀ ਸਰਟ ਵੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

7

Eating out at Restaurants; Precautions for customers and employees:

4. Bathinda
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ
ਬਹਠੰਡਾ

5 ਨੇ ਵਿਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਮਾਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ।
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2314319275528810/
2

ਬਹਠੰਡਾ ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚ ਕੋਹਵਡ ਿੇ 20 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ , ਹਵਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ
5 ਬੰ ਹਿਆਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਪਾਹਜਹਟਵ
3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ

5 ਜਵਣਆਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵਮਲੀ ਛੁ ਟ
ਿੱ ੀ।
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2314358538858217/
3

ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਹਨਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰ ਮ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ

30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜਾਣਕਾਰੀ
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2314416098852461/
4

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/BathindaDPRO/videos/1638566919633361/

5

ਬਹਠੰਡਾ

ਕੋਵੀਡ ਟੈਸਟ ਿੀਆਂ 388 ਨੈਗੇਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2314897015471036/
6

ਕਰਏਵਟਵ : ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਯੋਧਾ ਬਣੋ ।
https://www.facebook.com/1720145634946180/posts/2314935202133884/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਕੋਵਾ ਐਪ (COVA Punjab) ਤੇ ਆਪ ਨੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨੇ ੜ ੇ ਿੇ ਕੋਵਵਡ ਮਰੀਜ ਤੋਂ ਿਰੀ ਿਾ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਚ ਕੋਵਾ
ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਲਵੋ।
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275393418802294784?s=20

2

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ
ਬਹਠੰਡਾ

5 ਨੇ ਵਿਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਮਾਤ, ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤੇ।
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275393566727004161?s=20
3

ਬਹਠੰਡਾ ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚ ਕੋਹਵਡ ਿੇ 20 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ , ਹਵਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ
5 ਬੰ ਹਿਆਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਪਾਹਜਹਟਵ
3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ

5 ਜਵਣਆਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵਮਲੀ ਛੁ ਟ
ਿੱ ੀ।
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275411346662670336?s=20
4

ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਹਨਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰ ਮ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ
30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਿੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਲੇ ਿੇ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸਨਰ ਸਰੀ ਬੀ ਸਰੀ ਵਨਵਾਸਨ ਨੇ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275480770048483333?s=20
5

ਸਰੀ ਵਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ
ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275480908506648576?s=20

6

ਬਹਠੰਡਾ

ਕੋਵੀਡ ਟੈਸਟ ਿੀਆਂ 388 ਨੈਗੇਹਟਵ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਪਰਾਪਤ
https://twitter.com/BathindaDpro/status/1275657220986933258?s=20
WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਬਹਠੰਡਾ ਹਜ਼ਲੇ ਹਵਚ ਕੋਹਵਡ ਿੇ 20 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ , ਹਵਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ
5 ਬੰ ਹਿਆਂ ਿੇ ਟੈਸਟ ਪਾਹਜਹਟਵ
3 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ

5 ਜਵਣਆਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵਮਲੀ ਛੁ ਟ
ਿੱ ੀ।

5. Fatehgarh Sahib
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰੀ

ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/646412582753295/

2

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/646412499419970/

3

ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਵਵਸੇਸ ਇਲਾਵਕਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ
ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਾਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਜਸ ਤਵਹਤ ਹੁਣ ਤਿੱਕ 8 ਵਿਵਲਆਾਂ ਵਵਿੱਚ 19 ਕੰਟਨ
ੇ ਮੈਂਟ ਿੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਵਜਸ ਵਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ
25000 ਵਵਅਕਤੀ ਆਉਂਿੇ ਹਨ। 22 ਜਨ 2020 ਤਿੱਕ, 8,40,223 ਵਵਅਕਤੀਆਾਂ ਿਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜਨਾਾਂ ਵਵਚੋਂ 8,36,829
ਵਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3997 ਵਵਿੱਚ ਖੰਘ, ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਵਵਿੱਚ ਖਰਾਸ, ਸਾਹ ਚੜਣਾ ਆਵਿ ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ
ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਅਜੇ ਚਿੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ, 5512 ਵਪੰਡਾਾਂ ਅਤੇ 1112 ਸਵਹਰੀ ਵਾਰਡਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ।

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/646412186086668/

4

ਅਸੀਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਿੇ ਹਰ ਤਰਹਾ ਾਂ ਿੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਪਰੀ ਤਰਹਾ ਾਂ ਵਤਆਰ ਹਾਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਾਂ ਵਤਆਰੀਆਾਂ
ਨੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮਵਹਿ ਸਾਡੇ 5% ਬੈੈੱਡਾਾਂ ਿੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਜਸਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਮਰੀਿਾਾਂ ਿੀ
ਵਗਣਤੀ ਘਿੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਿੀ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਰੀ ਤਰਹਾ ਾਂ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ।

https://www.facebook.com/219602195434338/posts/646411372753416/

5

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ: ਹਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱ ਲੋਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਫਲ ਕਾਰਨਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਮਰਹਪਤ
ਿੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਣਗੇ ਫਲ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਕੋਰੋਨਾ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ
https://www.facebook.com/219602195434338/posts/646404822754071/

6

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਹਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਹਣਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਬਆਨ ਕਰਿੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹਜੱ ਠਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਪੁਹਲਸ ਵੱ ਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਉਪਰਾਹਲਆਂ ਨੰ ਸਹਿਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਿੋਏ
https://www.facebook.com/pg/FatehgarhSahibDPRO/posts/?ref=page_internal

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Our youngest #MissionFateh warriors have an emotional message for us
in our fight against #Covid19. They are setting a good example by
observing all precautions. I must request parents to focus on keeping
children & old people indoors to save them from contracting the disease.
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1275000286608687105?s=20

2

Keeping in view concerns of the Industry and MHA instructions, we have
decided to reopen hotels, restaurants, marriage halls & other hospitality
services at reduced 50% capacity. However, establishments must adhere to
the SoP and observe full precautions. #MissionFateh
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1275370803287080960

3

We are fully geared to tackle any eventuality and are continuously

ramping up our overall preparedness against #Covid19. With less than
5% of our capacity in use, we are presently well ahead of the curve.
#MissionFateh
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1275646934196408330?s=20
4

Clean, Sanitise and Disinfect frequently touched surfaces. Wash Hands,
Wear Mask, and Maintain Social Distancing. Stay Safe, Stay Healthy.
Support #MissionFateh to defeat #Corona #PunjabFightsCorona
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275341473341272065?s=20

5

#COVID_19; Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275373993550155777?s=20

6

In a bid to curtail spread of #coronavirus in specific areas, CM
@capt_amarinder Singh led #PunjabGovernment has implemented a
stringent containment strategy under which 19 containment zones have
been established in 8 districts containing population of about 25000, so
far
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275419017415548928?s=20

7

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ: ਹਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱ ਲੋਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਫਲ ਕਾਰਨਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਸਮਰਹਪਤ

ਿੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਣਗੇ ਫਲ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਕੋਰੋਨਾ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ

https://twitter.com/dprofatehgarh1/status/1275647361356828683?s=20
WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ: ਹਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱ ਲੋਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਫਲ ਕਾਰਨਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਸਮਰਹਪਤ

ਿੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਹਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਣਗੇ ਫਲ ਿੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼
ਕੋਰੋਨਾ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ
2

Daily District Covid Report

3

Daily Covid Bulletin

4

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ: ਹਵਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱ ਲੋਂ ਹਜ਼ਲਹਾ ਿਸਪਤਾਲ ਹਵਖੇ ਸਥਾਪਤ ਫਲ ਕਾਰਨਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ
ਸਮਰਹਪਤ VIDEO CLIP.

6. Faridkot
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਲਮਸ਼ਨ ਫਲਤਹ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਲਵਭਾਗ ਵੱ ਿੋਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਲਹੰ ਮ ਾਰੀ

ਵਾਿ ਪੇਲਟੰ ਗ/ਸਿੋ ਗਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਦੱ ਤਾ ਾ ਲਰਹਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਲਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਿੋ ਕਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਾ ਲਰਹੈ ਾਗਰੂਕ
ਕੋਪਾ ਐਪ ਡਾਊਨ ਿੋ ਡ ਕਰਕੇ ਲਮਸ਼ਨ ਯੋਧੇ ਬਨਣ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2590516214544683/?app=fbl
2

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਿੋਂ ਬਾਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

- ਬਾਿ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਿਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਈ ਾਣਕਾਰੀ ਿਈ
- ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਾ ਕੇ ਚੰ ਗੇ ਨਾਗਲਰਕ ਬਣਨ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ

https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2590516891211282/?app=fbl
3

ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਈਟਸ ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ ।
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2590510957878542/?app=fbl

4

PUNJAB FIGHTS CORONA
Clean, Sanitize and Disinfect
Frequently Touched Surfaces
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2590512851211686/?app=fbl

5

मिशन फतेह
पंजाब फाइट्स करोना
कोमिड 19 के मिलाफ युद्ध
बार - बार छु ए जाने िाली िस्तुओ ं को साफ़ करें , सैमनटाईज़ करें और मडसइनफे क्ट करें
सुरमित रहें, स्िस्थ रहें
सूचना और लोक संपकक मिभाग पंजाब
https://www.facebook.com/1940755456187432/posts/2590512241211747/?app=fbl

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਲਮਸ਼ਨ ਫਲਤਹ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਲਵਭਾਗ ਵੱ ਿੋਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਲਹੰ ਮ ਾਰੀ
ਵਾਿ ਪੇਲਟੰ ਗ/ਸਿੋ ਗਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਦੱ ਤਾ ਾ ਲਰਹਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਲਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਿੋ ਕਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਾ ਲਰਹੈ ਾਗਰੂਕ
ਕੋਪਾ ਐਪ ਡਾਊਨ ਿੋ ਡ ਕਰਕੇ ਲਮਸ਼ਨ ਯੋਧੇ ਬਨਣ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1275366596647587845?s=20
2

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਿੋਂ ਬਾਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

- ਬਾਿ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਿਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਈ ਾਣਕਾਰੀ ਿਈ
- ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਾ ਕੇ ਚੰ ਗੇ ਨਾਗਲਰਕ ਬਣਨ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ

https://twitter.com/dprofaridkot/status/1275368193561726977?s=20
3

ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਈਟਸ ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ ।
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1275363302072147968?s=20

4

PUNJAB FIGHTS CORONA
Clean, Sanitize and Disinfect
Frequently Touched Surfaces
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1275362942335086593?s=20

5

मिशन फतेह
पंजाब फाइट्स करोना
कोमिड 19 के मिलाफ युद्ध
बार - बार छु ए जाने िाली िस्तुओ ं को साफ़ करें , सैमनटाईज़ करें और मडसइनफे क्ट करें
सुरमित रहें, स्िस्थ रहें
सूचना और लोक संपकक मिभाग पंजाब
https://twitter.com/dprofaridkot/status/1275363151144349696?s=20

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਲਮਸ਼ਨ ਫਲਤਹ

ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਲਵਭਾਗ ਵੱ ਿੋਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਲਹੰ ਮ ਾਰੀ
ਵਾਿ ਪੇਲਟੰ ਗ/ਸਿੋ ਗਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਦੱ ਤਾ ਾ ਲਰਹਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਲਪੰ ਡਾਂ ਦੇ ਿੋ ਕਾਂ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਾ ਲਰਹੈ ਾਗਰੂਕ
ਕੋਪਾ ਐਪ ਡਾਊਨ ਿੋ ਡ ਕਰਕੇ ਲਮਸ਼ਨ ਯੋਧੇ ਬਨਣ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ
2

ਲਡਪਟੀ ਕਲਮਸ਼ਨਰ ਵੱ ਿੋਂ ਬਾਿ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

- ਬਾਿ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਿਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਦੱ ਤੀਆਂ ਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਿਤਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਈ ਾਣਕਾਰੀ ਿਈ
- ਬੱ ਲਚਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਾ ਕੇ ਚੰ ਗੇ ਨਾਗਲਰਕ ਬਣਨ ਿਈ ਪਰੇਲਰਆ
3

ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਈਟਸ ਕੋੋੋਰੋਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ ।

4

PUNJAB FIGHTS CORONA
Clean, Sanitize and Disinfect
Frequently Touched Surfaces

5

मिशन फतेह
पंजाब फाइट्स करोना
कोमिड 19 के मिलाफ युद्ध
बार - बार छु ए जाने िाली िस्तुओ ं को साफ़ करें , सैमनटाईज़ करें और मडसइनफे क्ट करें
सुरमित रहें, स्िस्थ रहें
सूचना और लोक संपकक मिभाग पंजाब

7. Fazilka
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ

* ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਿੀ ਅਪੀਲ
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2648953185432586
2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਹਲਖਤੀ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ

* ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਿੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਮਾਿੌਲ ਿੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2649015482093023
3

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਲੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ htttp://fazilka.nic.in ’ਤੇ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

*ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 89060-22220 ਅਤੇ
79861-15001 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿੈ ਰਾਬਤਾ

https://www.facebook.com/FazilkaDPRO/posts/2648949852099586
TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ

* ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਿੀ ਅਪੀਲ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1275396163236098048?s=20
2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਹਲਖਤੀ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ

* ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਿੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਮਾਿੌਲ ਿੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1275410673950797825?s=20
3

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਲੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ htttp://fazilka.nic.in ’ਤੇ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

*ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 89060-22220 ਅਤੇ
79861-15001 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿੈ ਰਾਬਤਾ

https://twitter.com/DproFazilka/status/1275395919224074240?s=20
WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰ ਧੀ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ
* ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਿੱ ਥ ਧੋਣ, ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਿੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਕਲਣ ਿੀ ਅਪੀਲ

2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ
ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱ ਲੋਂ ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਹਲਖਤੀ ਪਰਚਾਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿੀ ਵੰ ਡ ਕੀਤੀ-ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ

* ਨਗਰ ਕੌਂ ਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਿੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਮਾਿੌਲ ਿੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
3

ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਿਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਲੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ htttp://fazilka.nic.in ’ਤੇ
ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਰਹਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

*ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 89060-22220 ਅਤੇ

79861-15001 ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿੈ ਰਾਬਤਾ

8. Ferozepur
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਵਸ ਫਾਈਲਾਂ
ਨਾਲ ਹਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੰ ਫਲੈ ਟ
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/974893469616664

2

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪੰ ਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡਜ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਹਡਫੈਂਸ ਿੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਂ ਨੰ ਡੀਜੀਪੀ ਿੋਮ
ਗਾਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਕਮੈਂਡੇਸਨ ਹਡਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਨਮਾਹਨਤ

https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/975463309559680
3

Covid19 update
https://www.facebook.com/FerozepurDPRO/posts/974935406279137

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਵਸ ਫਾਈਲਾਂ
ਨਾਲ ਹਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੰ ਫਲੈ ਟ

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1275644571666583553?s=20
2

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪੰ ਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡਜ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਹਡਫੈਂਸ ਿੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਂ ਨੰ ਡੀਜੀਪੀ ਿੋਮ
ਗਾਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਕਮੈਂਡੇਸਨ ਹਡਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਨਮਾਹਨਤ

https://twitter.com/DproFerozepur/status/1275644310747258882?s=20
3

Covid19 update
https://twitter.com/DproFerozepur/status/1275406420951756800?s=20

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਵਸ ਫਾਈਲਾਂ
ਨਾਲ ਹਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੰ ਫਲੈ ਟ

2

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਪੰ ਜਾਬ ਿੋਮਗਾਰਡਜ ਅਤੇ ਹਸਵਲ ਹਡਫੈਂਸ ਿੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਂ ਨੰ ਡੀਜੀਪੀ ਿੋਮ
ਗਾਰਡ ਵੱ ਲੋਂ ਕਮੈਂਡੇਸਨ ਹਡਸਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਸਨਮਾਹਨਤ

3

Covid19 update

9. Gurdaspur
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1
'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ'-ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਹਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਹਲਆਂ ਹਵਰੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3486895644869467&id=10000
6471981691

2
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਹਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ- ਮਾਸਕ ਜਰਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ
ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਸ ਰੱ ਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3486895971536101&id=10000
6471981691

3
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਕੋਹਵਡ-19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਜਾਗਰਕ-ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=348689
5971536101&id=100006471981691

TWITTER
S.N.

Post with link

1
'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ'-ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਹਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ
ਵਾਹਲਆਂ ਹਵਰੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1275377589608054784?s
=20

2
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਹਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ- ਮਾਸਕ ਜਰਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ
ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਸ ਰੱ ਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1275377661955633152?s=20

3
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਕੋਹਵਡ-19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਜਾਗਰਕ-ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ
https://twitter.com/dprogurdaspur/status/1275377734911324160?s=20

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ'-ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਹਨਯਮਾਂ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ ਹਵਰੁੱ ਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

2
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਹਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਫੈਲਾਅ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ- ਮਾਸਕ ਜਰਰੀ ਤੋਰ 'ਤੇ
ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਹਡਸਟੈਂਸ ਰੱ ਖਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ

3
'ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ'-ਕੋਹਵਡ-19 ਿੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਜਾਗਰਕ-ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ

4
Media bulletin

10. Hoshiarpur
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਸਬੇ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ ਕੇਸਾਾਂ ਿੀ ਵਧਿੀ ਵਗਣਤੀ ਨ ੰ ਵੇਖਵਿਆਾਂ ਮੁਖ
ਿੱ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਿੇ ਗੰਭੀਰ
ਮਰੀਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਵਵਿੱਚ 300 ਐਡਹਾਕ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਭਰਨ ਿੀ ਮਨਿਰੀ ਿੇ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਤੰਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 100-100 ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਾਂ
ਅਤੇ ਮਨਿਰਸੁਿਾ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਿੀ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਨਰਿੇਸ
ਵਿਿੱਤੇ ਹਨ।
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/733173670819126/

2

ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਰੀਿ ਬਾਰੇ
ਿਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

https://www.facebook.com/22629016484
0815/posts/733237234146103/
3

4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ #ਵਮਸਨਫ਼ਵਤਹ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/733265954143231/

'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ' ; ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ ਫਹਤਿ : ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ)
https://www.facebook.com/226290164840815/posts/733345380801955/

5

'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ'; ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ)

https://www.facebook.com/226290164840815/posts/733397757463384/
6

ਸਰੀ ਵਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ #ਕੋਵਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਸਵਹਯੋਗ
ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/HoshiarpurDPRO/videos/1638566932966693/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Clean, Sanitise and Disinfect frequently touched surfaces. Wash Hands, Wear Mask,
and Maintain Social Distancing. Stay Safe, Stay Healthy. Support #MissionFateh to
defeat #Corona #PunjabFightsCorona
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275341473341272065?s=19

2

#Hoshiarpur
मिशन फतेह: िास्क न पहनने वाले व्यमियों को 34 लाख से अमिक का मकया जुिााना
- िास्क का प्रयोग कर एक मजम्िेदार नागररक होने का सबूत मदया जाए: मिप्टी कमिश्नर
- कहा, कोमवि-19 के िद्देनजर साविामनयाां अपनाकर मिशन फतेह से जुडे मजला वासी(फ़ोटो समहत)
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1275414126991273986?s=19

3

#Hoshiarpur
मिशन फतेह: साविामनयाां अपना कर कोरोना पर पाई जा सकती है फतेह
- अब तक मजले के 140 िरीजों ने कोरोना के मखलाफ जीती जांग, 9718 सैंपल नैगेमटव: मिप्टी कमिश्नर (फ़ोटो समहत)
https://twitter.com/dpro_hsp/status/1275414870553358340?s=19

4

Mr. Dinkar Gupta, @DGPPunjabPolice briefing on authentic real-time information
about #COVID_19 & appeals to the people to support the Punjab Government and
@PunjabPoliceInd 's efforts to tackle this pandemic.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1275431959699701760?s=19

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਸਬੇ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ ਕੇਸਾਾਂ ਿੀ ਵਧਿੀ ਵਗਣਤੀ ਨ ੰ ਵੇਖਵਿਆਾਂ ਮੁਖ
ਿੱ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਨੇ ਕੋਵਵਡ ਿੇ ਗੰਭੀਰ
ਮਰੀਿਾਾਂ ਨ ੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਵਭਾਗ ਵਵਿੱਚ 300 ਐਡਹਾਕ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਭਰਨ ਿੀ ਮਨਿਰੀ ਿੇ ਵਿਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਤੰਨੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਾਂ ਵਵਿੱਚ 100-100 ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਿੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਾਂ
ਅਤੇ ਮਨਿਰਸੁਿਾ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਿੀ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਤੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਨਰਿੇਸ
ਵਿਿੱਤੇ ਹਨ।

2

ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੌਰਾਨ ਕਣਕ ਿੀ ਖਰੀਿ ਬਾਰੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ੀ

ਹਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ
3

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ
ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ #ਵਮਸਨਫ਼ਵਤਹ ਿਾ
ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ

4

'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ' ; ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਨਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ ਫਹਤਿ : ਹਡਪਟੀ
ਕਹਮਸ਼ਨਰ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ)

5

'ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ'; ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ(ਪਰੈਸ ਨੋਟ
ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ)

6

ਸਰੀ ਵਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਵਿੱਚ #ਕੋਵਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।

11. Jalandhar
FACEBOOK

S.N.

Post with link

1

UNDER ‘MISSION FATEH’ DISTRICT ADMINISTRATION CONDUCTS THROAT SWAB TEST OF
20438 PEOPLE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834876247037402&set=pc
b.834876520370708&type=3&theater

2

FINE OF RS 41.96 LAKH IMPOSED ON 9702 PEOPLE FOR NOT WEARING MASK UNDER
'MISSION FATEH' BY COMMISSIONERATE POLICE

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834875140370846&set=pc
b.834875640370796&type=3&theater

3

ADMINISTRATION SUPPLIES 121768-LITRES MILK, 698-KG CHEESE, 13048-KG CURD, 28340LITRES LASSI AND 343-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS UNDER MISSION
FATEH.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834872347037792&set=pc
b.834872830371077&type=3&theater

4

ANTI LARVA CELL FOUNDS LARVA AT SIX PLACES

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834871227037904&set=pc
b.834871723704521&type=3&theater

5

SPORTS DEPARTMENT FELICITATES INTERNATIONAL HOCKEY PLAYER AND SP TO
COMMEMORATE INTERNATIONAL OLYMPIC DAY

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834761677048859&set=pc
b.834762073715486&type=3&theater

6

FOUR PATIENTS WIN WAR AGAINST CORONA, DISCHARGED FROM COVID CARE CENTRE
IN MERITORIOUS SCHOOL

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834759660382394&set=pc
b.834760723715621&type=3&theater

7

SUPERINTENDENT OF POLICE AND RENOWNED INTERNATIONAL HOCKEY PLAYER MR.
SARABJIT SINGH BAHIA TODAY ENVISIONED THAT SPORTING ACTIVITY COULD HELP IN
DEVELOPING THE STRONG IMMUNITY OF A PERSON THEREBY HELPING IN KEEPING THE
CORONA VIRUS PANDEMIC AT BAY.

https://www.facebook.com/dpro.jalandhar.7/videos/834752643716429/

8

SUPERINTENDENT OF POLICE AND RENOWNED INTERNATIONAL HOCKEY PLAYER MR.
SARABJIT SINGH BAHIA TODAY ENVISIONED THAT SPORTING ACTIVITY COULD HELP IN
DEVELOPING THE STRONG IMMUNITY OF A PERSON THEREBY HELPING IN KEEPING THE
CORONA VIRUS PANDEMIC AT BAY.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834752457049781&set=a.4
33052357219795&type=3&theater

9

IN A MAJOR SIGH OF RELIEF ON TUESDAY, FOUR CORONA POSITIVE PATIENTS TODAY
DEFEATED THE PANDEMIC BY RECOVERING WELL FROM THE COVID 19 AND RETURNING
TO THEIR HOMES.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834677887057238&set=a.1
12526199272414&type=3&theater

10

AWARENESS WALLPAPER(IN PUNJABI)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834609503730743&set=a.4
33052357219795&type=3&theater

11

AWARENESS WALLPAPER(IN HINDI)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834609417064085&set=a.4
33052357219795&type=3&theater

12

AWARENESS WALLPAPER(IN ENGLISH)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=834609333730760&set=a.4
33052357219795&type=3&theater

TWITTER

S.N.

Post with link

1

AS PART OF ONGOING MISSION FATEH PROGRAM OF PUNAJBGOVT INDIA TO
SENSITIZING THE PEOPLE ABOUT THE IMPORTANCE OF HYGIENE IN THEIR HOUSES
AND SURROUNDINGS, THE HEALTH DEPARTMENT ON TUESDAY CONDUCTED THE
DRIVE AGAINST VECTOR-BORNE DISEASES AND FOUND SIX CASES.

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1275417539086938115

2

UNDER MISSION FATEH PROGRAM LAUNCHED BY THE PUNJAB CM CAPT
AMARINDER SINGH THE DISTRICT ADMINISTRATION HAS CONDUCTED 20438 THROAT
SWAB TESTS SO FAR.

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1275415550332506112

3

IN ITS DRIVE AGAINST THE PEOPLE WHO WERE VIOLATING THE DIRECTIVES OF
PUNJAB GOVERNMENT BY NOT WEARING THE MASKS, CP JALANDHAR HAS SO FAR
ISSUED 9702 CHALLANS TO THEM, UNDER THE MISSION FATEH INITIATED BY CM
CAPT AMARINDER AND IMPOSED A FINE OF RS 41.96 LAKH ON WILLFUL
DEFAULTERS.

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1275415062732308480

4

IN A MAJOR SIGH OF RELIEF ON TUESDAY, FOUR CORONA POSITIVE PATIENTS
TODAY DEFEATED THE PANDEMIC BY RECOVERING WELL FROM THE COVID19 AND
RETURNING TO THEIR HOMES IN JALANDHAR

https://twitter.com/DproJalandhar/status/1275348368802246666

WhatsApp

S.N.

TEXT

1

ORDER CONTAINMENT ZONES 23.6.2020

2

FINE OF RS 41.96 LAKH IMPOSED ON 9702 PEOPLE FOR NOT WEARING MASK
UNDER 'MISSION FATEH' BY COMMISSIONERATE POLICE

3

UNDER ‘MISSION FATEH’ DISTRICT ADMINISTRATION CONDUCTS THROAT
SWAB TEST OF 20438 PEOPLE

4

ANTI LARVA CELL FOUNDS LARVA AT SIX PLACES

5

ADMINISTRATION SUPPLIES 121768-LITRES MILK, 698-KG CHEESE, 13048-KG
CURD, 28340-LITRES LASSI AND 343-KG KHEER TO PEOPLE AT THEIR DOORSTEPS
UNDER MISSION FATEH

6

ORDER GUIDELINES 23-06-2020

7

SPORTS DEPARTMENT FELICITATES INTERNATIONAL HOCKEY PLAYER AND SP
TO COMMEMORATE INTERNATIONAL OLYMPIC DAY

8

FOUR PATIENTS WIN WAR AGAINST CORONA, DISCHARGED FROM COVID CARE
CENTRE IN MERITORIOUS SCHOOL

12. Kapurthala
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਵਚ ਸੀਹਮਤ ਿਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿੀ ਸਿਲਤ
ਿੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਆਹਗਆ

*ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਹਵਸਥਾਰਤ ਹਿਸ਼ਾ-ਹਨਰਿੇਸ਼ ਜਾਰੀ
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal
2

ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ, ਸਮਾਹਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨਿੀਂ-ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ
*ਪੀੜਤ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਾ ਰੁੱ ਖਾ ਵਤੀਰਾ ਗ਼ਲਤ

*ਹਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal
3

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal
4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ
ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ #ਵਮਸਨਫ਼ਵਤਹ ਿਾ
ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal

5

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal

6

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਚ ਕੋਵਾ ਐਪ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਮਸਨ ਫਤਵਹ ਤਵਹਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ
ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਿੇ ਵਵਜੇਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਯੋਧੇ ਿਾ ਵਖਤਾਬ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਟੀ ਸਰਟ ਵੀ ਵਿਿੱਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
https://www.facebook.com/pg/District-Public-Relations-Officer-Kapurthala1142383869235354/posts/?ref=page_internal

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Nil

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਵਚ ਸੀਹਮਤ ਿਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਿੀ ਸਿਲਤ
ਿੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਆਹਗਆ

*ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ ਸਬੰ ਧੀ ਹਵਸਥਾਰਤ ਹਿਸ਼ਾ-ਹਨਰਿੇਸ਼ ਜਾਰੀ
2

ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਹਬਮਾਰੀ ਿੈ, ਸਮਾਹਜਕ ਬੁਰਾਈ ਨਿੀਂ-ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ
*ਪੀੜਤ ਪਹਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਿਾ ਰੁੱ ਖਾ ਵਤੀਰਾ ਗ਼ਲਤ

*ਹਜ਼ਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਿੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
3

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨ ੰ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ
ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨ ੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ #ਵਮਸਨਫ਼ਵਤਹ ਿਾ
ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ

5

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :

6

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਵਚ ਕੋਵਾ ਐਪ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਵਹੰਮ ਨ ੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵਮਸਨ ਫਤਵਹ ਤਵਹਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ
ਿੇ ਵਵਜੇਤਾਵਾਾਂ ਨ ੰ ਵਮਸਨ ਫਵਤਹ ਯੋਧੇ ਿਾ ਵਖਤਾਬ, ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਟੀ ਸਰਟ ਵੀ ਵਿਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

13. Ludhiana
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

57 MORE PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA TODAY
PEOPLE SHOULD FOLLOW ALL DIRECTIONS & STAY INDOORS: DEPUTY
COMMISSIONER
https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3165792316797674

2

THREE MICRO CONTAINMENT ZONES DECLARED IN DISTRICT LUDHIANA
ALL AREAS SEALED & GOVT OFFICIALS DIRECTED TO TAKE NECESSARY
ACTION: DEPUTY COMMISSIONER
https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3165782523465320

3

Mr. Dinkar Gupta, DGP Punjab, briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 and appeals to the people of the state to support the Punjab
Government and @PunjabPoliceIndia 's efforts to tackle this pandemic.
https://www.facebook.com/dproludhianapage/videos/1638566912966695/

4

PUNJAB GOVERNMENT ISSUES GUIDELINES FOR PHASED REOPENING OF
RESTAURANTS, HOTELS AND OTHER HOSPITALITY SERVICES UNDER
LOCKDOWN 5.0/UNLOCK 1
RESIDENTS SHOULD STRICTLY FOLLOW NEW GUIDELINES: DEPUTY
COMMISSIONER
https://www.facebook.com/dproludhianapage/posts/3165388406838065

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Under the #MissionFateh of the @PunjabGovtIndia, the number of #COVID19
patients getting cured in district #Ludhiana is increasing with each passing day. 57
more patients have been declared cured. Till now, the total number of patients
discharged from hospital has reached 395.

https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607973759299585?s=08
2

Till date, 12399 persons have been kept under home quarantine in the district
#Ludhiana and at present, the number of such persons is 3803. Yesterday, 319
persons were sent for home quarantine.
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607975600648192?s=08

3

Marriages other social functions and 'Open-Air' parties in banquet halls, marriage
palaces, hotels and open venues could be organised upto 50 persons. The number
of guests exclusive of catering staff would not exceed 50 persons.
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607480689516544?s=08

4

#Ludhiana DC @VarinderIAS has appealed to the residents to ensure that the new
guidelines are strictly followed
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607483172585472?s=08

5

The restaurants would also be open to persons other than hotel guests but the
timings for both the hotel guests as well as persons from outside would be till 8 pm.
However the bars in the hotels shall remain closed but liquor could be served in the
rooms and restaurants.
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607478814662657?s=08

6

The restaurants are allowed with 'dine-in' facility till 8 pm with 50% occupancy or 50
guests, whichever is less. The management would comply with the SOPs under
which restaurants in hotels are allowed to serve food including buffet meals.
https://twitter.com/LudhianaDpro/status/1275607477120151553?s=08

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

57 MORE PATIENTS GET CURED IN DISTRICT LUDHIANA TODAY
PEOPLE SHOULD FOLLOW ALL DIRECTIONS & STAY INDOORS: DEPUTY
COMMISSIONER (English & Punjabi)

2

THREE MICRO CONTAINMENT ZONES DECLARED IN DISTRICT LUDHIANA
ALL AREAS SEALED & GOVT OFFICIALS DIRECTED TO TAKE NECESSARY
ACTION: DEPUTY COMMISSIONER (English & Punjabi)

3

Mr. Dinkar Gupta, DGP Punjab, briefing on authentic real-time information about
#COVID_19 and appeals to the people of the state to support the Punjab
Government and @PunjabPoliceIndia 's efforts to tackle this pandemic.

4

PUNJAB GOVERNMENT ISSUES GUIDELINES FOR PHASED REOPENING OF
RESTAURANTS, HOTELS AND OTHER HOSPITALITY SERVICES UNDER
LOCKDOWN 5.0/UNLOCK 1
RESIDENTS SHOULD STRICTLY FOLLOW NEW GUIDELINES: DEPUTY
COMMISSIONER(English & Punjabi)

5

Under the #MissionFateh of the @PunjabGovtIndia, the number of #COVID19
patients getting cured in district #Ludhiana is increasing with each passing day. 57
more patients have been declared cured. Till now, the total number of patients
discharged from hospital has reached 395.

6

Till date, 12399 persons have been kept under home quarantine in the district
#Ludhiana and at present, the number of such persons is 3803. Yesterday, 319
persons were sent for home quarantine.

7

Marriages other social functions and 'Open-Air' parties in banquet halls, marriage
palaces, hotels and open venues could be organised upto 50 persons. The number
of guests exclusive of catering staff would not exceed 50 persons.

8

#Ludhiana DC @VarinderIAS has appealed to the residents to ensure that the new
guidelines are strictly followed

9

The restaurants would also be open to persons other than hotel guests but the
timings for both the hotel guests as well as persons from outside would be till 8 pm.
However the bars in the hotels shall remain closed but liquor could be served in the
rooms and restaurants.

10

The restaurants are allowed with 'dine-in' facility till 8 pm with 50% occupancy or 50
guests, whichever is less. The management would comply with the SOPs under
which restaurants in hotels are allowed to serve food including buffet meals.

Youtube
S.N.

TEXT
ਹਜ਼ਲਹਾ ਲੁਹਧਆਣਾ ਹਵੱ ਚ ਹਤੰ ਨ ਨਵੇਂ containment ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ

1

https://youtu.be/17Qf6HCXV1E

14. Mansa
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਕੋਰੋਨਾ ਿੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਹਿਮ ਭਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਣ ਤੇ ਯਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ
ਸਨਮਾਹਨਤ
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/701417677303513?__tn__=-R

2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ:
-ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਿੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਝੁਨੀਰ ਹਵਖੇ ਲਏ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ 128 ਸੈਂਪਲ
https://www.facebook.com/MansaDPRO/photos/a.217914422320510/7014170073
03580/?type=3&__tn__=-R

3

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ:
-ਵਧੀਕ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਲਗਾਏ ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਿੇ
ਬੈਜ

https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/701416580636956?__tn__=-R
4

Clean, sanitize and disinfect frequently touched surfaces.
Support#MissionFateh to defeat #Coronavirus.
#PunjabFightsCorona
https://www.facebook.com/MansaDPRO/posts/701277163984231?__tn__=-R

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਿਫ਼ਤਰ ਹਜ਼ਲਹਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਕਰ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਾਨਸਾ
ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ:

-ਵਧੀਕ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ ਭਾਈ ਿੇਸਾ ਿੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰ ਲਗਾਏ ਹਮਸਨ
ਫਹਤਿ ਿੇ ਬੈਜ

-ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਿਾ ਸੁਨੇਿਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਿੁੰ ਚਾਉਂਹਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬੰ ਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਜਾਗਰਕ: ਵਧੀਕ ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸਨਰ
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1275408574739443712?s=20
2

ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ:

-ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਿੀ ਟੀਮ ਵੱ ਲੋਂ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਝੁਨੀਰ ਹਵਖੇ ਲਏ ਕੋਹਵਡ-19 ਿੇ 128 ਸੈਂਪਲ

-ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਹਜੱ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਉਿੇਸ ਨਾਲ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ
ਯਤਨਸੀਲ: ਡਾ. ਰਾਏ
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1275408149713805319
3

ਕੋਰੋਨਾ ਿੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਹਵਚ ਅਹਿਮ ਭਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਣ ਤੇ ਯਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੰ
ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਹਨਤ

-ਕੋਰੋਨਾ ਿੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱ ਧ: ਸਰੀ ਪਰਮ
ੇ ਹਮੱ ਤਲ

-ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਮੁਹਿੰ ਮ ਿੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਹਤਿ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਜ਼ਲਹਾ
ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ

https://twitter.com/DPROMansa1/status/1275407938270552064?s=20
4

Clean, sanitize and disinfect frequently touched surfaces. Support
#MissionFateh to defeat #Coronavirus.
#PunjabFightsCorona @PunjabGovtIndia
https://twitter.com/DPROMansa1/status/1275324758394052609?s=20

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

Clean, sanitize and disinfect frequently touched surfaces. Support
#MissionFateh to defeat #Coronavirus.
#PunjabFightsCorona @PunjabGovtIndia

15. Moga
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਜ਼ਲਹੇ ਹਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸੈਪਲਾਂ ਿਾ ਆਂਕੜਾਂ 12 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋ ਪਾਰ, ਹਡਪਟੀ
ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1694786797328284.

2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਹਵੱ ਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਿੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਉਪਰਾਲੇ
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1694714154002215

3

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੇ ਹਪੰ ਡ ਸਮਾਲਸਰ ਹਜ਼ਲਹਾ #moga ਹਵਖੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ ਲਖਵੀਰ ਹਸੰ ਘ ਨੇ ਹਪੰ ਡ

ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਉਿ ਹਕਉ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ
#MissionFateh #ਲਮਸ਼ਨ_ਫਲਤਹ
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1694138607393103.
4

ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ ਸੇਵਕ ਹਸੰ ਘ ਨੇ ਹਪੰ ਡ ਹਬਲਾਸਪੁਰ ਹਵਖੇ ਹਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਕਰਨ ਿੇ ਹਿੱ ਤੇ ਉਪਾਅ #MissionFateh#ਹਮਸ਼ਨ_ਫਹਤਿ

https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1694090974064533
5

Moga Corona update
https://www.facebook.com/MogaDPRO/posts/1693944944079136.

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Moga Corona update
https://twitter.com/DproMoga/status/1275667970610561027?s=20

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਜ਼ਲਹੇ ਹਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸੈਪਲਾਂ ਿਾ ਆਂਕੜਾਂ 12 ਿਜ਼ਾਰ ਤੋ ਪਾਰ, ਹਡਪਟੀ
ਕਹਮਸ਼ਨਰ

2

ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਬਾਰੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਵੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਹਵੱ ਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਿੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਉਪਰਾਲੇ

3

ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਿੇ ਹਪੰ ਡ ਸਮਾਲਸਰ ਹਜ਼ਲਹਾ #moga ਹਵਖੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ ਲਖਵੀਰ ਹਸੰ ਘ ਨੇ ਹਪੰ ਡ
ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਿੱ ਹਸਆ ਹਕ ਉਿ ਹਕਉ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ
#MissionFateh #ਲਮਸ਼ਨ_ਫਲਤਹ

4

ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ ਸੇਵਕ ਹਸੰ ਘ ਨੇ ਹਪੰ ਡ ਹਬਲਾਸਪੁਰ ਹਵਖੇ ਹਪੰ ਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਕਰਨ ਿੇ ਹਿੱ ਤੇ ਉਪਾਅ #MissionFateh#ਹਮਸ਼ਨ_ਫਹਤਿ

5

Moga Corona update

16. Patiala
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

Patiala - COVID UPDATE dt. 23.06.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253114701695708/

2

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253115051695673/

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253192221687956/

4

ਹਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਜਾਗਰਕ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253237555016756/
5

ਹਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੇ ਸਕੱ ਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਯਾਿਹਵੰ ਿਰਾ ਪਰਨ ਬਾਲ ਹਨਕੇਤਨ ਿਾ ਿੌਰਾ
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253238831683295/

6

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਸਬੰ ਧੀਂ ਤਹਿਸੀਲਿਾਰ ਸਮਾਣਾ ਵੱ ਲੋਂ ਸਰਕਲ ਿੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰ ਗ
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253240461683132/

7

ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253246415015870/

8

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱ ਜੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ-ਹਬਰਗੇਡੀਅਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ
https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253247321682446/

9

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਿੋਟਲਾਂ, ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਆਿਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਹਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸ਼ਾ ਹਨਰਿੇਸ਼
ਜਾਰੀ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253292261677952/
10

ਅੱ ਜ ਹਮਤੀ 23 ਜਨ ਨੰ ਿੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਈਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰ ਿੇ ਿੋਏ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਪਹਟਆਲਾ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ

https://www.facebook.com/681961292144388/posts/1253294251677753/
11

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/PatialaDPRO/videos/1638566962966690/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਹਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੇ ਸਕੱ ਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਯਾਿਹਵੰ ਿਰਾ ਪਰਨ ਬਾਲ ਹਨਕੇਤਨ ਿਾ ਿੌਰਾ

-ਆਸਰਮ ਹਵਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੀ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਿੀ ਮਸੀਨ
-ਬੱ ਹਚਆਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੰ ਡੇ ਮਾਸਕ
#MissionFateh
#PunjabFightsCorona

https://twitter.com/DproPatiala/status/1275474886958276608?s=19
2

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :
...
Response to queries of Waste Collectors / Handlers.
#PunjabFightsCorona
#MissionFateh
https://twitter.com/DproPatiala/status/1275474724328370176?s=19

3

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵੋ,
Stay Safe, Stay Healthy. Support #MissionFateh to defeat #Corona
#PunjabFightsCorona
https://twitter.com/DproPatiala/status/1275474375093841921?s=19

4

#MissionFateh ਅੱ ਜ ਹਮਤੀ 23 ਜਨ ਨੰ ਿੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਈਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰ ਿੇ ਿੋਏ
ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ ਪਹਟਆਲਾ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ #punjabfightscorona

https://twitter.com/DproPatiala/status/1275473975821299713?s=19
5

#MissionFateh ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱ ਜੇ GoGs-ਹਬਰਗੇਡੀਅਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ
-ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਹਧਆਂ ਨੇ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਸੁਤਰਾਣਾ ਿਲਕੇ ਿੇ ਹਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰਕ-

#COVID19 ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱ ਖਣ ਿਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ ਜੀਓਜੀ, ਪੈਂਫਲਟ ਵੰ ਡਕੇ ਫੋਨਾਂ ਹਵੱ ਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵੀ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਵਾ ਰਿੇ ਿਨ GoGs
https://twitter.com/DproPatiala/status/1275473466137866241?s=19
6

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਿੋਟਲਾਂ, ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਆਿਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਹਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸਾ ਹਨਰਿੇਸ
ਜਾਰੀ

-ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨਰਧਾਰਤ ਸੰ ਚਾਲਣ ਹਵਧੀ ਿਾ ਪਾਲਣ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ-ਕੁਮਾਰ ਅਹਮਤ #punjabfightscorona @KUMARAMIT_IAS

https://twitter.com/DproPatiala/status/1275472385521549312?s=19
7

#MissionFateh ਤਹਿਸੀਲਿਾਰ ਸਮਾਣਾ ਸੰ ਿੀਪ ਹਸੰ ਘ ਵੱ ਲੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰ ਗ ਕਰਕੇ ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਿੀ
ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਾਹਰਆਂ ਿਾ ਸਹਿਯੋਗ ਿੀ ਮੰ ਗ

-#COVID19 ਹਵਰੁੱ ਧ ਮਾਲ ਹਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਜਾਗਰਕਤਾ ਮੁਹਿੰ ਮ

-ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਹਵਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਿਾ ਸੱ ਿਾ
#punjabfightscorona
@KUMARAMIT_IAS
https://twitter.com/DproPatiala/status/1275441210274877440?s=19
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TEXT

1

Patiala - COVID UPDATE dt. 23.06.2020, Information given by CS Dr Harish Malhotra (ਵੀਡੀਓ)

2

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
(ਫੋਟੋ)

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ : (ਫੋਟੋ)

4

ਹਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹਵਹਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਜਾਗਰਕ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)

5

ਹਜ਼ਲਹਾ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਿੇ ਸਕੱ ਤਰ ਵੱ ਲੋਂ ਯਾਿਹਵੰ ਿਰਾ ਪਰਨ ਬਾਲ ਹਨਕੇਤਨ ਿਾ ਿੌਰਾ (ਪਰਸ
ੈ ਨੋਟ)

6

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਸਬੰ ਧੀਂ ਤਹਿਸੀਲਿਾਰ ਸਮਾਣਾ ਵੱ ਲੋਂ ਸਰਕਲ ਿੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਹਟੰ ਗ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)

7

ਪੇਂਡ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)

8

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਨੰ ਲੈ ਕੇ ਹਪੰ ਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱ ਜੇ ਖੁਸ਼ਿਾਲੀ ਿੇ ਰਾਖੇ-ਹਬਰਗੇਡੀਅਰ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)

9

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਿੋਟਲਾਂ, ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਵਆਿਾਂ ਤੇ ਿੋਰ ਸਮਾਹਜਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਿਸ਼ਾ ਹਨਰਿੇਸ਼
ਜਾਰੀ (ਪਰੈਸ ਨੋਟ)

10

ਅੱ ਜ ਹਮਤੀ 23 ਜਨ ਨੰ ਿੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਈਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰ ਿੇ ਿੋਏ ਹਸਵਲ ਸਰਜਨ
ਪਹਟਆਲਾ ਡਾ. ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ (ਵੀਡੀਓ)

11

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ। (ਵੀਡੀਓ)

YouTube
S.N.

Post with link
23 ਜਨ ਨੰ ਿੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਆਈਆਂ ਹਰਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੰ ਿੇ ਿੋਏ ਡਾ.

1

ਿਰੀਸ ਮਲਿੋਤਰਾ

https://youtu.be/NFu02JyxoTA

2

Patiala - COVID UPDATE dt. 23.06.2020, Information given by CS Dr
Harish Malhotra
https://youtu.be/CWfFtxp5mA0

17. Pathankot
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਜ਼ਲਹੇ ਿੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਹਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਿੌਰਾਨ 991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰ ਡੇ
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/555213511774241

2

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।
https://www.facebook.com/CMOPb/videos/1638566922966694/

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :-https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/555550165073909

4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/555551625073763

5

#ਕੋਹਵਡ19 ਿੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਉੈੱਿਮੀਆਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ

ਵਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਿਯੋਵਗਕ ਵਵਕਾਸ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਤ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.)
ਪਰਤੀ ਉਨਾਾਂ ਿੇ ਬਕਾਏ ਨੰ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸਤ ਵਨਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵਵਿੱਚ 31 ਿਸੰਬਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ
ਿੱ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਕਿਮ ਇਨਾਾਂ ਔਖੇ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਿਯੋਗ ਿੀ ਅਵਤ ਲੋ ੜੀਂਿੀ ਮਿਿ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਰਰੀ ਹੈ।
https://www.facebook.com/DISTRICT.PUBLIC.RELATIONS.OFFICE.PATHANKOT/po
sts/555552305073695
TWITTER
S.N.

Post with link
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ਹਜ਼ਲਹੇ ਿੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਹਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਿੌਰਾਨ 991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰ ਡੇ

2

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :--

4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ

5

#ਕੋਹਵਡ19 ਿੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਉੈੱਿਮੀਆਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ

ਵਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਿਯੋਵਗਕ ਵਵਕਾਸ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਤ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.)
ਪਰਤੀ ਉਨਾਾਂ ਿੇ ਬਕਾਏ ਨੰ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸਤ ਵਨਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵਵਿੱਚ 31 ਿਸੰਬਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ
ਿੱ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਕਿਮ ਇਨਾਾਂ ਔਖੇ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਿਯੋਗ ਿੀ ਅਵਤ ਲੋ ੜੀਂਿੀ ਮਿਿ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਰਰੀ ਹੈ।
WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਜ਼ਲਹੇ ਿੇ ਵੱ ਖ–ਵੱ ਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਹਵੱ ਤੀ ਸਾਲ 2019–20 ਿੌਰਾਨ 991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰ ਡੇ

2

ਸਰੀ ਹਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਹਵੱ ਚ #ਕੋਹਵਡ_19 ਿੀ ਮੌਜਿਾ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਰਮਾਵਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਬਆਨ
ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਵਲਆਾਂ ਨੰ
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਿੀ ਅਪੀਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ।

3

ਕੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਂ / ਨਹਜੱ ਠਣ ਵਾਹਲਆਂ ਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿੇ ਜਵਾਬ :--

4

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਵਸਤਾਾਂ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਡਸਇਨਫ਼ੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਿੱਥ ਧੋਵ,ੋ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਿਰੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖ।ੋ ਸੁਰਵਿੱ ਖਅਤ ਰਹੋ, ਤੰਿਰੁਸਤ ਰਹੋ। #ਕਰੋਨਾ ਨੰ ਿਰਾਉਣ ਲਈ #ਹਮਸ਼ਨਫ਼ਹਤਿ ਿਾ ਸਾਥ ਿੇਵ।ੋ

5

#ਕੋਹਵਡ19 ਿੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਿੌਰਾਨ ਉੈੱਿਮੀਆਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਵਰੰਿਰ ਵਸੰਘ ਿੀ ਅਗਵਾਈ

ਵਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਿਯੋਵਗਕ ਵਵਕਾਸ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਵਿੱਤ ਵਨਗਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.)
ਪਰਤੀ ਉਨਾਾਂ ਿੇ ਬਕਾਏ ਨੰ ਵਨਪਟਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸਤ ਵਨਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵਵਿੱਚ 31 ਿਸੰਬਰ, 2020 ਤਿੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ
ਿੱ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਕਿਮ ਇਨਾਾਂ ਔਖੇ ਸਵਮਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਿਯੋਗ ਿੀ ਅਵਤ ਲੋ ੜੀਂਿੀ ਮਿਿ ਮੁਹਈ
ਿੱ ਆ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਰਰੀ ਹੈ।

18. RoopNagar
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱ ਿੋਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ
ਰਹੇ ਹਨ

ਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਿਈ ਸਰਲਵਸ ਫਾਈਿਾਂ ਨਾਿ ਲਦੱ ਤੇ

ਾ

ਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰ ਫਿੈ ਟ

ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲਮਸ਼ਨ ਫ਼ਲਤਹ ਲਵਚ ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਨ ਿਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਉਨਿੋ ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਦੱ ਤੀ
ਾਂਦੀ ਹੈ ਾਣਕਾਰੀ

https://www.facebook.com/289205534908203/posts/884442635384487/
TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱ ਿੋਂ ਿੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ
ਰਹੇ ਹਨ

ਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਿਈ ਸਰਲਵਸ ਫਾਈਿਾਂ ਨਾਿ ਲਦੱ ਤੇ

ਾ

ਾਗਰੂਕਤਾ ਪੰ ਫਿੈ ਟ

ਪੰ ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲਮਸ਼ਨ ਫ਼ਲਤਹ ਲਵਚ ਸਲਹਯੋਗ ਕਰਨ ਿਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਉਨਿੋ ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਦੱ ਤੀ
ਾਂਦੀ ਹੈ ਾਣਕਾਰੀ
https://twitter.com/Dpro_Rupnagar/status/1275609343367372802?s=19
WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਸੇਵਾ ਕੇਂਿਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹਵਸ ਫਾਈਲਾਂ
ਨਾਲ ਹਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੰ ਫਲੈ ਟ

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਹਵਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਟ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ ਜਾਣਕਾਰੀ

19. Sangrur
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਵਮਸਨ ਫ਼ਵਤਹ' ਿਾ ਹੋਕਾ ਪਹੁਵੰ ਚਆ ਵਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰਰ ਿੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ । ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਪਰਵੇ ਰਤ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵੀ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਹੋਈਆਾਂ ਸਰਗਰਮ।
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2690131854565738&id=200220745669
1518

2

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ
* ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਵਚ ਿੈ : ਨਹਰੰ ਿਰਪਾਲ ਹਸੰ ਘ
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2690125091233081/

3

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਗਰਮ
• ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਵਡ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2690126924566231/

4

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਸਪਤਾਲ ਸ਼ੱ ਕੀ ਕੋਹਵਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਵਲ
ਸਰਜਨ ਿਫ਼ਤਰ ਨੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/2002207456691518/posts/2690127964566127/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ* ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਵਚ ਿੈ: ਨਹਰੰ ਿਰਪਾਲ ਹਸੰ ਘ

https://twitter.com/dprosangrur/status/1275662606544646145?s=09
2

ਹਮਸਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਗਰਮ • ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਵਡ ਤੋਂ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ

https://twitter.com/dprosangrur/status/1275432925295603714?s=09
3

ਸੰਗਰਰ: ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਕੀ ਕੋਵਵਡ ਮਰੀਿਾਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਵਲ ਸਰਜਨ ਿਫ਼ਤਰ ਨੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੇਕਰ
ਇਨਹ ਾਾਂ ਆਿੇਸਾਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਿ
ੰ ੀ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੰ ਐਪੀਡੈਵਮਕ ਡਜੀਿ ਐਕਟ ਿੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
https://twitter.com/dprosangrur/status/1275432544352088065?s=09

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਵਮਸਨ ਫ਼ਵਤਹ' ਿਾ ਹੋਕਾ ਪਹੁਵੰ ਚਆ ਵਿਲਹ ਾ ਸੰਗਰਰ ਿੇ ਵਪੰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਰਾਾਂ ਵਵਿੱਚ । ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ
ਪਰਵੇ ਰਤ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਵੀ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਹੋਈਆਾਂ ਸਰਗਰਮ।

2

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਵਆਪਕ ਪੱ ਧਰ ਉਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ
* ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਵਚ ਿੈ : ਨਹਰੰ ਿਰਪਾਲ ਹਸੰ ਘ

3

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਲਹੇ 'ਚ 1900 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਗਰਮ
• ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹਵਡ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿੈ ਜਾਗਰਕ

4

ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਸਪਤਾਲ ਸ਼ੱ ਕੀ ਕੋਹਵਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਸਵਲ

ਸਰਜਨ ਿਫ਼ਤਰ ਨੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ

20. Sahibzada Ajit Singh Nagar
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/561025251281356/, 42000 Youth
Volunteers join Mission Fateh: Chairman Punjab Youth Development Board

2

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/561143667936181/, DM orders
relaxations for opening of restaurants, hotels & other hospitality services

3

https://www.facebook.com/128209614562924/posts/561479797902568/, In a bid to

curtail spread of #coronavirus in specific areas, Captain Amarinder Singh led
#PunjabGovernment has implemented a stringent containment strategy under
which 19 containment zones have been established in 8 districts containing
population of about 25000, so far. As on 22nd June 2020, 840223 persons have been
surveyed, of whom 836829 were found to be asymptomatic and 3997 with symptoms
like cough, fever, sore throat, breathlessness etc. The survey which is still
underway has been completed in 5512 village sand 1112 urban wards.
TWITTER
S.N.

Post with link

1

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1275377051223154688?s=19, 42000 Youth
Volunteers join Mission Fateh: Chairman Punjab Youth Development Board

2

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1275442910830317569?s=19, DM orders
relaxations for opening of restaurants, hotels & other hospitality services

3

https://twitter.com/dprosasnagar/status/1275641728180125696?s=19, Mr. Dinkar
Gupta,
@DGPPunjabPolice
briefing on authentic real-time information about #COVID_19 & appeals to the
people to support the Punjab Government and
@PunjabPoliceInd
's efforts to tackle this pandemic.

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

State Control Room Statement on corona virus

2

42000 Youth Volunteers join Mission Fateh: Chairman Punjab Youth Development
Board

3

DM orders relaxations for opening of restaurants, hotels & other hospitality services

21. Shaheed Bhagat Singh Nagar
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

Out of total 8451 Samples of tested for COVID-19, 7398 found Negative. Reports of
651 Awaited. District has 12 Active Cases.
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1283024955201420/

2

DC Shena Aggarwal Reviews Arrangements at COVID Care Centers Dhahan Kleran
and Nawanshahr in Wake of Prevailing Situation.
https://www.facebook.com/739582469545674/posts/1283045025199413/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

Out of total 8451 Samples of tested for COVID-19, 7398 found Negative. Reports of
651 Awaited. District has 12 Active Cases.
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1275457608166469635?s=19

2

DC Shena Aggarwal Reviews Arrangements at COVID Care Centers Dhahan Kleran
and Nawanshahr in Wake of Prevailing Situation.
https://twitter.com/dprosbsnagar/status/1275457476821835776?s=19

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

Out of total 8451 Samples of tested for COVID-19, 7398 found Negative. Reports of
651 Awaited. District has 12 Active Cases.

2

DC Shena Aggarwal Reviews Arrangements at COVID Care Centers Dhahan Kleran
and Nawanshahr in Wake of Prevailing Situation.

3

22. Sri Anandpur Sahib
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1
ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਹਗਹਰ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਨੰ ਗਰਗ
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2545871462391472/

2

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾ ਵਲੋ ਹਪੰ ਡਾਂ ਹਵਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ

ਕੋਹਵਡ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਰਿੇ ਵਰਕਰ:ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ
https://www.facebook.com/1954877261490898/posts/2545870925724859/

TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਹਗਹਰ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਨੰ ਗਰਗ
https://twitter.com/DproSri/status/1275403874241622016?s=19

2

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾ ਵਲੋ ਹਪੰ ਡਾਂ ਹਵਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ
ਕੋਹਵਡ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਰਿੇ ਵਰਕਰ:ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ
https://twitter.com/DproSri/status/1275648634634285056?s=19

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ ਸੋਨਾਲੀ ਹਗਹਰ ਵਲੋਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਰਸਾਸ਼ਨ ਿੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ: ਕਨੰ ਗਰਗ

2

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾ ਵਲੋ ਹਪੰ ਡਾਂ ਹਵਚ ਜਾਗਰਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ
ਕੋਹਵਡ ਤੋ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇ ਰਿੇ ਵਰਕਰ:ਅਮਰਜੀਤ ਕੌ ਰ

23. Sri Muktsar Sahib
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਯੁੁਹਨਟ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਕੋਹਵਡ-19
ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰਕ

ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਹਰਤ।ਯੁੁਹਨਟ ਹਸਵਲ

ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰਕ
ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਹਰਤ।
https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1374276689433150?d=n
&sfns=mo
2

ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਕੋਹਵਡ ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਈ ਹਪੰ ਡ ਹਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਵਖੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ
ਹਨਗਰਾਨੀ ਐਪ ਿੀ ਹਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1374277399433079?d=n&sfns=m
o
ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ

3

ਜਾਗਰਕ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ :- ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1374278122766340?d=n
&sfns=mo
4
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਰਪੋਰਟ ਹਮਤੀ: 24-06-2020

https://www.facebook.com/459963940864434/posts/1374278979432921?d=n
&sfns=mo

TWITTER
S.N.

Post with link

1
ਹਮਸ਼ਨ ਫਹਤਿ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਪੀ. ਯੁੁਹਨਟ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ
ਕੀਤਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰਕ
ਸਮਾਵਜਕ ਿਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰਵੇ ਰਤ।
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1275427481508442113?s=21
2

ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਕੋਹਵਡ ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਈ ਹਪੰ ਡ ਹਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਵਖੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ
ਹਨਗਰਾਨੀ ਐਪ ਿੀ ਹਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

https://twitter.com/dpromuktsar/status/1275427654368256000?s=21

3

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਰਪੋਰਟ ਹਮਤੀ: 24-06-2020
https://twitter.com/dpromuktsar/status/1275427165991919617?s=21

WhatsApp
S.N.

TEXT

1
ਹਮਸ਼ਨ ਫਤ ਯੁੁਹਨਟ ਹਸਵਲ ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ

ਜਾਗਰਕ
ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਹਰਤ।ਯੁੁਹਨਟ ਹਸਵਲ

ਿਸਪਤਾਲ ਸਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਖੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰ ਕੀਤਾ ਕੋਹਵਡ-19 ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰਕ
ਸਮਾਹਜਕ ਿਰੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰੇਹਰਤ।
2
ਹਮਸਨ ਫਤ ਹਮਸਨ ਫਹਤਿ ਤਹਿਤ ਕੋਹਵਡ ਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਲਈ ਹਪੰ ਡ ਹਖੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਵਖੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ
ਹਨਗਰਾਨੀ ਐਪ ਿੀ ਹਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

3
ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾ ਪੁਹਲਸ ਹਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹਸਿਤ ਹਵਭਾਗ ਨਾਲ ਹਮਲ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ
ਜਾਗਰਕ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹਚਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ :- ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
4
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਿੇ ਸਬੰ ਧ ਹਵੱ ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹਰਪੋਰਟ ਹਮਤੀ: 24-06-2020

24. Tarntaran
FACEBOOK
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ” ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹਜ਼ਲਹੇ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ
ਹਨਭਾਏਗਾ ਅਹਿਮ ਭਹਮਕਾ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275186415846784&id=23
02387776459991&__tn__=-R

2

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ- ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ
ਅਗਨੀਿੋਤਰੀ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3275221929176566&id=23
02387776459991&__tn__=-R

3

ਮੰ ਗਲਵਾਰ ਨੰ ਪਰਾਪਤ 308 ਹਰਪੋਰਟਾਂ ‘ਚੋ 1 ਕੇਸ ਿੀ ਹਰਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਹਟਵ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3277367582295334&id=23
02387776459991&__tn__=-R

4

ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਹਿਸ਼ਾ ਹਨਰਿੇਸ਼
ਜਾਰੀ

https://www.facebook.com/2302387776459991/photos/a.2329283793770389/3277
489425616483/?type=3&theater
TWITTER
S.N.

Post with link

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ” ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹਜ਼ਲਹੇ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ
ਹਨਭਾਏਗਾ ਅਹਿਮ ਭਹਮਕਾ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1275382895712976898

2

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ- ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ
ਅਗਨੀਿੋਤਰੀ
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1275387271718375425

3

ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਹਜਆਂ ਹਵੱ ਚੋਂ 307 ਸੈਂਪਲਾਂ ਿੀ ਹਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗਹਟਵ
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1275648083234357248

4

ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਹਿਸਾ
ਹਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ
https://twitter.com/TarntaranDPRO/status/1275663667166679040

WhatsApp
S.N.

TEXT

1

ਹਮਸ਼ਨ ਫ਼ਹਤਿ” ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਹਜ਼ਲਹੇ ਨੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਹਵੱ ਚ
ਹਨਭਾਏਗਾ ਅਹਿਮ ਭਹਮਕਾ-ਹਡਪਟੀ ਕਹਮਸ਼ਨਰ

2

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਹਵਡ ਟੈਸਹਟੰ ਗ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ- ਡਾ. ਧਰਮਬੀਰ
ਅਗਨੀਿੋਤਰੀ

3

ਪਰਾਪਤ ਨਤੀਹਜਆਂ ਹਵੱ ਚੋਂ 307 ਸੈਂਪਲਾਂ ਿੀ ਹਰਪੋਰਟ ਆਈ ਨੈਗਹਟਵ

4

ਹਜ਼ਲਹਾ ਮੈਹਜਸਟਰੇਟ ਵੱ ਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰਟ
ੈਂ ਾਂ, ਿੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਰਾਿੁਣਚਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ
ਹ ਲਈ ਹਿਸਾ
ਹਨਰਿੇਸ ਜਾਰੀ

